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Sammanfattning 

Detta arbete syftar till att tillföra kunskaper om hur buddhismen framställs i svenska 

lärobokstexter i skolämnet religionskunskap. Arbetet innehåller en kvalitativ textanalys av tre nya 

läroböcker skrivna för årskurs 4-6. Analysen sker utifrån tre teman med utgångspunkt i 

frågeställningarna. De behandlar jämförelser med andra religioner, variationer inom buddhismen 

och buddhistiska trosuppfattningar och riter. Utgångspunkten för analysen finns i begreppet 

orientalism, då tidigare forskning har visat att läroböcker ofta framställer icke-kristna religioner 

utifrån orientalistiska strukturer. Efter en genomgång av tidigare forskning, begreppet orientalism 

och vad som utmärker läroboken som text, beskriver och analyserar därför arbetet vilka 

övergripande strukturer som finns i framställningen av buddhismen utifrån de tre tidigare 

nämnda frågeställningarna. Här visas att läroböckernas urval, så som val av rubriker, 

begreppsanvändning, styckesindelning, formuleringar och förklaringar, ofta leder till att 

buddhismen framställs som främmande. Buddhismen förklaras också på sätt som kan skapa 

missförstånd över vad som är centralt för religionen. Buddhister framstår dessutom ofta som 

primitiva och vidskepliga. Allt detta uppstår på grund av att texterna innehåller strukturer som 

påverkats av orientalismen. Detta diskuteras ytterligare i slutet av arbetet. Som slutsats kan sägas 

att lärobokstexterna innehåller orientalistiska strukturer och att detta gör att buddhisternas egen 

tolkning av buddhismen sällan ges utrymme i texterna. 
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Bakgrund 

Religionskunskap har historiskt sett varit ett högprioriterat ämne i de svenska skolorna. 

Skolväsendet styrdes till stor del av den kristna kyrkan (Härenstam, 1993, s. 21). Även efter 

införandet av en allmän folkskola år 1842 hade kristen tradition ett stort inflytande (Härenstam, 

2000, s. 148). Mycket har hänt i skolans utveckling sedan dess. År 1969 ersattes 

kristendomsundervisningen av skolämnet religionskunskap, där undervisningens innehåll skulle 

vara objektivt, allsidigt och sakligt (Ibid., s. 150). I Lgr 11 står det som del av skolans värdegrund 

och uppdrag att ”Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.” (Lgr11, 2011, s. 7). Istället 

för att undervisa i majoritetens religion, ska skolan nu undervisa om ett flertal olika religioner. 

Skolans religionsundervisning har i uppgift att ge eleverna information om många olika religiösa 

traditioner och trosuppfattningar. I kursplanen för religionskunskap står det att: ”Undervisningen 

i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra 

livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.” (Ibid., s. 186). 

Trots detta har röster höjts i mediala debatter som hävdar att kristendomen ändå har och bör 

ha en särställning i undervisningen. Exempelvis skriver Gunilla Tjernberg och Stefan Attefall från 

Kristdemokraterna i en debattartikel att ”Det är bara att slå upp almanackan för att inse vilken 

stor roll kristendomen spelar för vårt lands kultur, tradition och historia.” (Tjernberg & Attefall, 

2014-01-30). På liknande sätt drar också andra debattörer paralleller mellan kristendom och 

svensk kultur och historia. Margareta Pålsson från Moderaterna skriver i en debattartikel att ”det 

är lättare för oss som bor i Sverige att acceptera och känna oss trygga med andra kulturer om vi 

har kunskap om vår egen.”(Pålsson, 2014-01-30) . Detta uttalande gör skillnad på den kulturen 

som delas av de svenska eleverna i skolan, och andra kulturer. Kristendomen anses höra till den 

svenska kulturen, medan andra kulturer har andra religioner. Denna uppfattning om icke-kristna 

religioner som avvikande och främmande skulle jag vilja undersöka. Det de flesta debattörer 

verkar vara överens om är att kristendomen har varit central i utformandet av svenska traditioner 

och skolväsendet. Genom att välja att studera hur en religion som skiljer sig mycket från den 

kristna framställs i skolan, kan jag alltså närma mig hur något som anses nytt och främmande för 

eleverna framställs och förklaras i religionsundervisningen. 

Därför har jag valt att analysera hur buddhister framställs i lärobokstexter. Tidigare forskning 

om hur icke-kristna religioner framställs i läroböcker har främst handlat om islam. Jag har valt en 

annan religion som det finns mindre forskning kring. Buddhismen är en mycket utbredd religion, 

främst i Asien. Till skillnad från islam har den grunden i en helt annan religiös tradition än den 

kristna. Därför är det intressant att se hur läroböcker närmar sig buddhismen, och hur religionen 

introduceras som något nytt och främmande för läsaren. Syftet med detta arbete är att analysera 

hur buddhismen framställs i lärobokstexter, vilket görs utifrån tre övergripande teman, som 
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behandlar jämförelser med andra religioner, variationer inom buddhismen och buddhistiska 

trosuppfattningar och riter. 

Kort om buddhismen 

Det kan vara till fördel för läsaren att ha vissa grundläggande förkunskaper om buddhismen, för 

att lättare kunna följa med i presentationen av arbetet. Därför ges här en mycket kort beskrivning 

av buddhismen. 

Buddhismen har sitt ursprung i Indien, och ska ha grundats av Siddhartha Gautama, ofta 

kallad Buddha (Jacobsen, 2002, s. 22). Buddha levde i Indien för cirka 2400 år sedan (Ibid., s. 16). 

Buddhismen är en mycket varierad och komplex religion (Keown, 2013, s. 2). 

Religionshistorikern Knut A. Jacobsen inleder sin bok Buddhismen på detta vis (Jacobsen, 2002, s. 

12): 

Buddhismen är en ytterst mångskiftande religion. Bakom termen buddhism döljer sig egentligen 

ett stort antal mycket olikartade religiösa traditioner. De har utvecklat skillnader på grund av 

oenigheter om läran eller därför att de tagit intryck av de kulturer som religionen har spridits till. 

Enligt Nationalencyklopedin kan den buddhistiska läran sammanfattas så här: ”det centrala i dess 

lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i 

återfödelsernas kretslopp).” (NE, uppslagsord ”Buddhism”) Vilka delar av religionen som sedan 

anses vara centrala, och hur buddhistiska begrepp definieras är olika beroende på vem man 

frågar. 

Man brukar dela in buddhismen i två större grenar eller skolor, som kallas theravada och 

mahayana (Keown, 2013, s. 78). Theravadabuddhism är vanligast i den södra delen av det 

buddhistiska området i Asien, i länderna Sri Lanka, Burma, Thailand, Laos och Kambodja (Ibid., 

karta på s. xv). Mahayanabuddhism är vanligast i den norra delen, i länder som Kina, Japan, Syd- 

och Nordkorea, Bhutan, Nepal och även i Vietnam (Ibid., karta på s. xvi). De två stora skolorna 

kan också delas in i många andra mindre grenar, och buddhismen kan skilja sig mycket åt från 

plats till plats (Ibid., ss. 80-81). Exempelvis räknas ofta tibetansk buddhism, eller lamaism som 

den också kallas, och zenbuddhism till mahayanabuddhismen (Ibid., s. 81). Jag nämner dessa två 

specifikt eftersom de dels har varit mycket omtalade i västerländsk kultur (Ibid., s. 135), dels för 

att de är de två mindre grenar som nämns i någon av de lärobokstexter som analyseras i detta 

arbete. 

De flesta buddhister bor i Asien. Men buddhismen har också blivit allt vanligare i USA och 

Europa, även om det inte är känt exakt hur många buddhister som finns där. Religionshistorikern 

Damien Keown menar i sin bok Buddhism att det finns cirka 1 miljon buddhister i Europa (Ibid., 

s. 134). Även antalet buddhister i Sverige är osäkert, men Nationalencyklopedin uppskattar det till 

cirka 20 000 (NE, uppslagsord ”Buddha Dharma i Sverige”). Klart är att de flesta buddhister 

finns i östra delarna av Asien. Att fastställa hur många buddhister som finns i världen är nära 
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omöjligt. Tillgängliga uppskattningar varierar kraftigt. Det hela försvåras av att människor i 

många asiatiska länder identifierar sig med traditioner och trosuppfattningar från flera olika 

religioner. Exempelvis är det vanligt att fira både shintoistiska och buddhistiska högtider i Japan. 

Trots detta uppskattar CIA numret i The World Factbook till ca 485 miljoner buddhister i 

världen (CIA, 2014-11-06). 
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Litteraturöversikt 

Här följer en genomgång av den litteratur som arbetets textanalys utgår från, dels tidigare 

forskning som är relevant för ämnet, dels teoretiska perspektiv som kommer att ligga till grund 

för analysen. 

Tidigare forskning 

Buddhismen i svenska läroböcker 

Tidigare forskning om buddhismen i svenska läroböcker, är svår att hitta. Det mesta som skrivs 

om religioner i läroböcker handlar om islam. Det är ännu en anledning till att detta arbete 

behandlar just buddhismen. Det är ett ämne som det har forskats mycket lite om i Sverige. Trots 

detta finns det tidigare forskning som är relevant för ämnet. I Kan du höra vindhästen? (Härenstam, 

2000) beskriver religionsvetaren Kjell Härenstam vilken bild som ges av främmande religioner i 

läroböcker i religionskunskap. Han exemplifierar detta genom att närmare granska hur tibetansk 

buddhism porträtteras. Studien görs med ett historiskt perspektiv, och behandlar läroböcker från 

1960-talet fram till studiens samtid, 1990-talet. Härenstam menar att läroböckernas urval och 

framställning av den tibetanska buddhismen blir en produkt av det samhälle som de produceras i: 

”Min tes är att den utvalda representationen av den tibetanska buddhismen är mycket beroende av kulturklimat 

och världsbilder i väst, både när kunskapen produceras och när den kodifieras som lärobokstext eller 

bild.” (Ibid., s. 78, Härenstams kursivering). Han visar detta genom att jämföra den framställning 

av tibetansk buddhism som ges i lärobokstexterna, med exempelvis politiska åsikter som varit 

centrala i Sverige under en tid innan texterna skrevs. På detta vis framträder strukturer av hur 

bilden av tibetansk buddhism har förändrats (Ibid.). Exempelvis förändras bilden kraftigt i 

läroböcker skrivna efter år 1989, då massakern på Himmelska fridens torg inträffade och Dalai 

Lama vann Nobels fredspris (Ibid.). I tidigare texter framställdes den tibetanska buddhismen som 

vidskeplig, primitiv och i vissa fall rent av förtryckande. I senare texter blev framställningarna mer 

idealiserade och kom att handla om djupa filosofiska tankegångar och fredsarbete (Ibid., s. 157). 

Även om Härenstam endast har studerat läroböckernas bild av tibetansk buddhism, finns här 

en hel del som också är relevant för detta arbete. Dels problematiserar Härenstam läroböcker i 

religionskunskap mer generellt, dels finns strukturer runt bilden av tibetansk buddhism som 

återfinns i beskrivningen av buddhismen som helhet i de lärobokstexter som analyseras i detta 

arbete.  
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Andra läroboksanalyser inom religionskunskap 

Mycket av den forskning som tidigare har gjorts om läroböcker i religionskunskap, fokuserar på 

religionen islam. Ett exempel på sådan forskning är avhandlingen Skolboks-islam – analys av bilden 

av islam i läroböcker i religionskunskap av Kjell Härenstam (1993). Genom kvalitativ textanalys 

undersöker Härenstam hur islam framställs i läroböcker (Härenstam, 1993, s. 84). Studien delas in 

i två delar. I den första delen undersöker Härenstam läroböcker som tillkom före införandet av 

Lgr-80 ur ett historiskt perspektiv (Ibid., s. 89). I den andra delen beskriver Härenstam hur islam 

framställs i läroböcker producerade efter Lgr-80 utifrån tre teman: Gud, Djihad och 

Kvinnan/Familjen (Ibid., s. 94). Han analyserar läroböcker skrivna för olika målgrupper och gör 

en jämförelse med Lgr62, Lgr69, Lgy70 och Lgr80 (Ibid., s. 96). Härenstam inkluderar i sitt 

material böcker från olika tidsperioder och för olika målgrupper. Dessutom inkluderar materialet 

arbetsböcker och lärarhandledningar, samt läroböcker i skolämnena religionskunskap och historia 

(Ibid., s. 95). Materialet analyseras också utifrån religionsutövares egna åsikter och erfarenheter, 

något Härenstam benämner som ”muslimsk självförståelse” (Ibid., s. 73). Jämförelsen utgår ifrån 

ett flertal texter skrivna av muslimska författare och forskare, som behandlar hur islam uppfattas 

och bör uppfattas av européer (Ibid., s. 74). 

Härenstam menar att islam ofta har beskrivits som en aggressiv, primitiv och bakåtsträvande 

religion som inte har utvecklats med tiden (Ibid., s. 272). Detta gäller främst de läroböcker som är 

äldre än Lgr-80 (Ibid.). Härenstam menar att läroböckerna ger en negativ bild av islam, som 

grundar sig i den tid som böckerna har skrivits i, och i de föreställningar om islam som var vida 

spridda under denna tid (Ibid.). Läroböckerna ger ”en bild av en ’kollektiv muslim’ i grunden 

’annorlunda’ än vi” (Ibid., s. 264, Härenstams kursivering). Härenstam påpekar också att en viss typ 

av muslimsk tro anges som representativ för islam (Ibid., s. 268). Han menar att 

fundamentalistiska trosföreställningar ges som konkreta exempel på hur islam kan te sig i 

människors liv. Detta ger en negativ och ensidig bild av islam som religion (Ibid.).  

Härenstam menar att grundproblemet i läroböckernas framställning av islam är att författarna 

inte tar hänsyn till skillnaden mellan, vad han kallar, religionens ideal och praxis (Ibid., s. 265). 

Han skriver att ”det finns en spänning mellan islam i Koranens mening, som ideal, lära, hur islam 

bör vara å ena sidan och å andra sidan vad som händer i en del muslimiska länder, hur människor 

faktiskt lever” (Ibid., ss. 265-266, Härenstams kursivering). Som exempel skriver han att man i 

läroböckerna ofta belyser hur något faktiskt är i ett muslimskt land med citat ur Koranen, utan att 

ta hänsyn till om detta verkligen är en central del av Koranen eller inte (Ibid., s. 267). Detta ger 

inte bara en snedvriden bild av Koranens innehåll. Det skapar också problem i hur kvinnor inom 

islam beskrivs, genom att man generaliserar och förenklat avbildar orsakerna bakom praktiska 

förhållanden. Man måste enligt Härenstam ta hänsyn till att ”Religionerna präglas av de samhällen 

de existerar i” (Ibid., s. 266) och därför skilja på vad som kan ses som centralt innehåll i 

religionen som ideologi eller filosofi, och vad som är en central del av religionsutövandet rent 

praktiskt. Denna distinktion bör också tydligt framgå i lärobokstexten (Ibid.). 
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I sin artikel “What is Reasonable to Demand? Islam in Swedish Textbooks” (2005) försöker 

islamologen Otterbeck besvara liknande frågor om islam. Otterbeck har gjort en textanalys av nya 

läroböcker skrivna för gymnasiet (Otterbeck, 2005, s. 796). Han har utgått från något han själv 

kallar ett kritiskt perspektiv, vilket innebär att han fokuserat på det i texten som skulle kunna 

förbättras (Ibid., s. 797). Otterbecks artikel består till stor del av en lista med problematiska 

områden inordnade under teman. Varje problem understryks av exempel ur de läroböcker han 

har studerat. Slutligen diskuterar han kort hur läroböckerna skulle kunna förbättras (Ibid., s. 809) 

och hur lärobokstexterna tas emot av muslimska ungdomar som bor i Malmö och vad detta får 

för effekter (Ibid., s. 810).  

Otterbeck menar att texterna genom sina urval och faktafel beskriver en bild av islam som inte 

känns igen av ungdomarna i Malmö (Ibid.). I likhet med Härenstam menar Otterbeck att 

läroböckerna sällan beskriver specifika individer, utan istället ger fakta om islam som helhet, som 

om religionen vore enhetlig (Ibid., s. 798). Man gör också en tydlig uppdelning av västvärldens vi 

och muslimernas dem. Genomgående för texterna Otterbeck analyserat är att muslimer målas 

som något avvikande. Användandet av ord som vi och dem gör det tydligt att människorna eller 

värderingarna som beskrivs inte överensstämmer med läsarnas, vilket inte alltid stämmer (Ibid., s. 

810). Det urval som görs är främst utifrån en viss tolkningstradition som Otterbeck benämner 

som islamism, men som också beskrivs med ordet fundamentalism (Ibid., s. 804). Det framgår 

dock inte i läroböckerna att informationen är tagen ur en viss tolkningstradition. Istället ger de 

skenet av att informationen representerar islam som helhet (Ibid.). Dessutom utelämnar 

författarna viktig information, vilket gör texterna svårförstådda och målar bilden av muslimers 

rituella liv och tro som både irrationell och primitiv (Ibid., s. 801). Ibland väljer författarna att 

diskutera islam utifrån en jämförelse med kristendomen, vilket gör att innehållet egentligen inte 

fokuserar på det centrala för islam, utan istället på vad som är centralt i kristen tro (Ibid., s. 802). 

Otterbeck hittar alltså en rad problem med lärobokstexterna om islam, och de verkar alla vara 

kopplade till uppfattningen att islam är något annorlunda och främmande (Ibid., s. 810). 

Härenstam har även, på uppdrag av Skolverket, genomfört ytterligare analyser av läroböcker 

inom religionsämnet samt i historia och samhällskunskap, denna gång med fokus på religionerna 

islam och hinduism. Hur religionerna framställdes jämfördes med vad som föreskrivs i skolans 

värdegrund i Lpo 94 och Lpf 94, samt i de medhörande kursplanerna (Härenstam, 2006, s. 4). De 

läroböcker som analyserades var skrivna för undervisning under grundskolans senare år och i 

gymnasieskolans A-kurs. Detta projekt sammanställdes i en rapport med titeln En granskning av 

hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker år 2006. Härenstam menar att texterna om 

islam i läroböcker för religionskunskap, har förbättrats i jämförelse med de lärobokstexter som 

behandlades i avhandlingen från 1993 (Ibid., s. 47). Detta tror han beror på att läroboksförlagen 

ofta är mer måna om att kontrollera sina texter om islam, exempelvis genom att låta företrädare 

för religionen läsa igenom texterna innan publicering. Kraven på att innehållet i lärobokstexter 
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om islam är representativt för religionen har ökat. Det leder i sin tur till mer genomarbetade 

texter (Ibid.). 

Tyvärr menar Härenstam att detta inte stämmer för lärobokstexterna om hinduism (Ibid.). Här 

möter läroboksförlagen inte alls samma krav, vilket leder till att texterna ofta innehåller fördomar 

och föråldrad information (Ibid.). Exempelvis beskriver en lärobok kastsystemet och fattigdomen 

i Indien som en direkt konsekvens av hinduismens syn på karma och återfödelse. Detta ger 

bilden av att hinduismens budskap och filosofi inte kan kopplas till skolans värdegrund, som 

bland annat förespråkar solidaritet med svaga och fattiga (Ibid., s. 13). Detta menar Härenstam är 

en förenklad bild av hinduismens lära. Både islam och hinduismen har läror som kan tolkas som 

främjande för alla människors lika värden, även om dessa inte efterlevs av alla religionernas 

utövare (Ibid., ss. 13-14). Härenstam menar att författarna genom sitt urval bör prioritera den 

information som låter eleverna se likheter mellan religionernas läror och skolans värdegrund, 

istället för att bara ge exempel på vad extremister och fundamentalister anser (Ibid., s. 6). På detta 

vis kan främlingsfientlighet förebyggas (Ibid.). 

Teoretiska perspektiv 

Kolonialism och orientalism 

Under en tid som brukar kallas kolonialismen, skaffade sig européerna ett stort inflytande över 

områden över hela världen, både militärt, ekonomiskt och kulturellt. Litteraturvetaren Ania 

Loomba påpekar i sin bok Kolonialism/Postkolonialism (2005) att det hon benämner som den 

moderna europeiska kolonialismen inte var den första av sitt slag: ”tvärtom har kolonialism varit 

ett återkommande och geografiskt utbrett inslag i mänsklighetens historia.” (Loomba, 2005, s. 

18). Men även om den moderna europeiska kolonialismen inte var det första och enda exemplet 

av kolonialism, framhålls den ofta som unik och ovanligt betydelsefull (Ibid.). Loomba förklarar 

detta med att den skapade ”helt nya koloniala praktiker som kom att förändra världen på ett sätt 

som de föregående koloniala projekten inte lyckades med.” (Ibid., s. 18). Dessutom verkade 

denna kolonialism på ett större geografiskt område än någonsin tidigare: ”På 1930-talet upptogs 

nära 85 procent av jordklotets landmassa av kolonier och exkolonier” (Ibid., s. 10). Den moderna 

europeiska kolonialismen kom alltså att på ett eller annat sätt påverka majoriteten av världens 

befolkning. 

I litteraturvetaren Edward W. Saids bok Orientalism från år 1978 introducerades ett nytt 

perspektiv på kolonialismen (Ibid., s. 53). Kort sagt kan man säga att Orientalism kom att beskriva 

hur kunskap och makt samverkade i relationen mellan väst, historiskt sett främst kopplat till 

Europa, och ett mystiskt österland som ofta kom att kallas Orienten, men inkluderade 

Mellanöstern och stora delar av Asien (Ibid.). I sin ambition att kartlägga, sortera och ofta även 

förbättra och frälsa omvärlden, kom västerländska forskare att beskriva öst utifrån särskilda 

intressen och fördomar (Ibid., s. 55). Denna studie av öst skedde inom den forskningstradition 
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som kallades orientalism (Ibid., s. 53). Orientalisterna fick stor makt över hur kulturerna och 

religionerna i öst beskrevs och uppfattades i väst (Ibid.). Man ansåg sig genom vetenskapliga 

studier och litterära framställningar ha möjligheten att sprida kunskap om verkligheten i 

Österlandet (Ibid.). Genom att i väst framställa Orienten på ett visst sätt, kom maktutövandet i 

kolonierna att påverkas (Ibid., s. 54). Samtidigt kom situationen i kolonierna att påverka hur 

Österlandet beskrevs av orientalisterna (Ibid.).  

Världen delades upp i två delar som ansågs vara varandras motsatser, en så kallad dikotomi 

(Ibid.). Det gjorde att européernas självbild kom att definiera hur man beskrev Orienten (Ibid., s. 

56). Men de intryck man fick av Orienten kom också att definiera den västerländska självbilden 

(King, 1999, s. 156). Om Orienten uppfattades som ociviliserad, irrationell, primitiv och statisk, 

kom västerlänningarna att se sig som civiliserade, rationella, moderna och framåtskridande 

(Loomba, 2005, s. 56). I denna relation var det européerna som hade tolkningsföreträde (King, 

1999, s. 160). Eftersom Österlandet ansågs vara Västerlandets motsats, kom alla de områden och 

befolkningar som ansågs höra Österlandet till att beskrivas på liknande sätt (Loomba, 2005, s. 

56). Det var genom detta som den europeiska identiteten kunde avgränsas och på så vis skapas 

(Ibid.). 

Här bör nämnas att kolonialismen inte var ”något monolitiskt företag. Redan i dess 

inledningsfas användes en mångfald strategier och metoder för kontroll och representation. 

Följaktligen finns det en mängd skiftande europeiska diskurser om ’den Andre’.” (Ibid., s. 29). 

Eftersom kolonialiseringen skedde på ett så stort geografiskt område över en så lång tid, och 

involverade människor av så många olika nationaliteter och intressen, fanns det alltså en stor 

variation i vad den resulterade i. Detta inkluderade även orientalisternas arbete, som påverkades 

av varierade intressen och erfarenheter i olika tider och på olika platser (King, 1999, s. 156). 

Orientalisterna var också medvetna om att det fanns stora skillnader mellan de man på olika 

generaliserande sätt beskrev som annorlunda (Loomba, 2005, s. 67). Trots detta menar Loomba 

att det fanns stora likheter i hur man beskrev det som ansågs vara avvikande och främmande 

(Ibid.). Detta hade att göra med att stereotyperna främst framställdes för att skapa en europeisk 

identitet: ”De nya bilderna producerades också i högsta grad för inhemsk konsumtion.” (Ibid., s. 

66).  

Under samma period som dessa identiteter växte fram, presenterade Darwin sin 

evolutionsteori (King, 1999, s. 151). Detta kom att påverka den europeiska synen på kulturer. 

Man ansåg att kulturer utvecklades och förbättrades med tiden, och att det fanns en hierarki 

mellan olika kulturer beroende på hur utvecklade de ansågs vara (Härenstam, 2000, s. 125). Detta 

kopplades också till fördomar om olika raser (Loomba, 2005, s. 69). Föga förvånande kom 

européerna till slutsatsen att deras egen kultur grundad på vetenskapliga och rationella principer 

var den mest utvecklade (Ibid., s. 68). De började se sig själva som moderna människor (King, 

1999, s. 147). Effekten av detta blev att kulturerna i öst ansågs föråldrade och människorna kom 

att ses som vidskepliga och primitiva (Loomba, 2005, s. 34). Man framhävde bilden av att dessa 
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människor stannat i sin utveckling och behövde hjälp att ta sig vidare och förbättra sina 

samhällen (Ibid.). Detta inkluderade även de inhemska religionerna, som från en kristen synpunkt 

kom att ses som barbariska och vidskepliga (Ibid., s. 113). Samtidigt fanns en stor nyfikenhet på 

detta mystiska österland (King, 1999, s. 147). Eftersom det ansågs vara primitivt och statiskt kom 

det att ses som vägen till kunskap om människans ursprung (Ibid.). Det gjorde att många 

västerländska amatörforskare, med hjälp av människor ur lokalbefolkningen, började beskriva 

och dokumentera den lokala kulturella och religiösa traditionen ur detta perspektiv (Ibid., s. 150). 

Religionsvetaren Richard King menar att det är viktigt att påpeka det inflytande som 

lokalbefolkningen hade på orientalisternas verk, i det här fallet i Indien (Ibid., ss. 156-157, Kings 

kursivering): 

Orientalist discourses are not merely Western projections onto an Oriental tabula rasa. Indigenous 

Indian agents and ideologies influenced, informed and engaged with Orientalist positions in a 

variety of manners. […] ‘Orientalism’, therefore, can never be a unilinear projection of the 

Western imagination onto a colonized and passive Orient […]. 

Orientalisterna kan inte beskrivas som sittandes på hela makten över hur Orienten beskrevs, även 

om de satte reglerna för hur det orientalistiska arbetet skulle genomföras: ”Representations of the 

’mystic East’ are constructions in the contested space set up, but by no means completely 

controlled, by Western Orientalists.” (Ibid., s. 160). Trots detta menar King att vi måste kunna 

diskutera hur illa de främmande kulturerna behandlades, och det våld de utsattes för (Ibid., s. 

153). Detta gjordes möjligt av den obalans i makt som fanns mellan de två parterna (Ibid.). 

Loomba menar att kolonialism förändrade den moderna vetenskapen i grunden: 

”Kolonialismen omformade det mänskliga vetandets befintliga strukturer. Ingen kunskapsgren 

lämnades orörd av den koloniala erfarenheten.” (Loomba, 2005, s. 65). Exempelvis kom 

religionsvetenskapen att präglas av denna periods fascination med vad man kom att kalla 

världsreligionerna (King, 1999, s. 144). Hur dessa skulle avgränsas och vilka dessa var fastslogs av 

orientalister under kolonialismen (Ibid.). Detta är bara ett exempel på orientalisternas förmåga att 

uppfinna nya begrepp, kategorier och perspektiv. Därför menar många forskare att kolonialismen 

fortsätter att influera hur väst ser på främmande religioner och kulturer än idag, trots att få 

europeiska länder formellt har kvar sina kolonier (Ibid., s. 155).  

Orientalism och buddhism 

Detta avsnitt handlar om hur buddhismen historiskt har framställts i väst, och hur orientalistiska 

strukturer kan kopplas till buddhismen. Ordet buddhism började användas av västerländska 

forskare på 1830-talet (Keown, 2013, s. 2). King menar att det är svårt att säga hur buddhisterna 

själva uppfattade sin religiösa identitet innan detta. Han skriver om ordet buddhism (King, 1999, 

ss. 143-144):  

[…] it is by no means a straightforward task to find a meaningful version of the term (or indeed 

for the terms ’religion’ or ’mysticism’) in Asian languages. This is not, as has often been stated, 



12 
 

merely a problem of translation but one of social identity. It is not clear that the Tibetans, the 

Sinhalese or the Chinese conceived themselves as ‘Buddhists’ before they were so labelled by 

Westerners. 

Den västerländska impulsen att ordna och strukturera har, historiskt sett, på olika sätt influerat 

den buddhistiska självbilden och buddhistisk praxis (Ibid., s. 146). Exempelvis var västerländska 

forskare aktiva i att skapa internationella organisationer och konferenser där olika buddhistiska 

grenar kunde representeras och samtala med varandra (Ibid.), liknande de ekumeniska möten och 

samtal som förs mellan olika kristna kyrkor och traditioner. En västerländsk man, H. S. Olcott, 

var involverad i formandet av högtiden Vesak (Härenstam, 2000, s. 17), det srilankesiska namnet 

på en viktig högtid inom theravadabuddhismen (Jacobsen, 2002, s. 234). Olcott införde bland 

annat traditionen att skicka vesakkort till vänner, liknande julkorten som inom kristendomen 

skickas vid jul (Ibid., s. 244). Med tiden blev Olcotts inflytande på den srilankesiska buddhismen 

mycket stort (Härenstam, 2000, s. 17). Han var själv kritisk till kristendomen och såg i 

buddhismen en filosofisk världsuppfattning som han ansåg var överlägsen den kristna (Ibid.). 

Det fanns många andra som också upplyfte buddhismen som överlägsen kristendomen. 

Keown menar att det finns en tendens i väst att se det man vill se i buddhismen: “Various 

Western ’readings’ of Buddhism have been popular from time to time, although often these tell 

us more about changing fashions in the West than they do about Buddhism.” (Keown, 2013, s. 

137). Härenstam menar att den västerländska bilden av buddhism präglas av en romantik, som 

ofta hänger samman med ett missnöje över vissa delar av det egna samhället (Härenstam, 2000, s. 

22). Det har lett till att man i väst ”söker ideal och svar i ett mystiskt österland” (Ibid., s. 22), 

vilket inte sällan har kommit att inkludera vackra och idealiserade beskrivningar av tibetansk 

buddhism (Ibid., s. 23). Som tidigare nämnts ansågs österländska kulturer och religioner ofta vara 

den primitiva motsatsen till det västerländska moderna samhället (Loomba, 2005, s. 34). Detta 

skapade också en bild av att Österlandet kunde visa hur människan ursprungligen hade levt 

(King, 1999, s. 147). Denna bild förstärktes i Tibet på grund av områdets långa isolering från 

omvärlden (Härenstam, 2000, s. 23). Man kom i väst att hävda att Tibet representerade en mer 

ursprunglig mänsklig kultur och religion (Ibid.). Det gjorde just tibetansk buddhism mycket 

populär bland västerländska filosofer, som såg i den en ursprunglig spiritualism som man ansåg 

gått förlorad i det moderna västerländska samhället (Ibid.). Än idag ses tibetansk buddhism ofta 

på detta sätt, och många västerlänningar söker fortfarande svar på livets frågor i den tibetanska 

mysticismen (Keown, 2013, s. 135). Detta är endast ett exempel på hur buddhismen har 

idealiserats och selektivt beskrivits i väst, utifrån västerländska behov. 

Överhuvudtaget verkar det finnas en tendens i väst att i framställningar av buddhismen 

framhäva de delar som för stunden ses som mest tilltalande (Ibid., s. 137). Detta leder också till 

att man ofta blundat för centrala delar, vilket underminerar förståelsen för buddhismens 

inneboende komplexitet (Ibid., ss. 15-16): 

If someone wishes to see Buddhism as a rational philosophy free of religious superstition, then – 

by focusing on the doctrinal and philosophical dimension – it can be understood in this way. If 
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another wishes to see it essentially as a quest for mystical experience, then – by making the 

experiential dimension central – that too is possible. Finally, someone who wishes to see 

Buddhism as a set of humanistic moral values will also find justification for that view by making 

the ethical and legal dimension primary. 

I have mentioned these particular interpretations of Buddhism because they are ones which have 

proved popular with Westerners in the course of the last century. While not altogether illegitimate 

they suffer from being incomplete, and typically represent a reaction of some kind to the perceived 

deficiencies of religion in the West. To focus on just one of the dimensions of Buddhism in this 

way, however, is to make the same mistake as the blind men in grasping hold of just one part of 

the elephant. 

Ibland har västerländska beskrivningar av buddhismen inte bara fokuserat på det man velat se, 

utan på det man förväntat sig att se. Det fanns särskilt under kolonialismen en tendens att se sig 

själv i andra: ” a tendency to represent ’Asian religions’ in the image of Western Christianity and 

to project domestic concerns and tensions onto the colonies abroad.” (King, 1999, s. 145). Detta 

gavs uttryck i hur Buddha tidigt beskrevs som en asiatisk Martin Luther. Man drog paralleller 

mellan protestantismen och buddhismen, och gav ”a romantic vision of the Buddha as a social 

and religious reformer, reacting against the metaphysical, ritualistic and social excesses of the 

Hindu brahmanical priests and thereby initiating a return to the simple and pure origins of Indian 

religion.” (Ibid., s. 145). Än en gång ser vi den västerländska tendensen att dels romantisera 

någon form av religiöst ursprung (Ibid., s. 147), och dels se flera religiösa traditioner som delar av 

en större enhet (Ibid., s. 144).  

Att buddhismen sedan sågs som ateistisk, förklarar Härenstam, var ett missförstånd som 

uppstod när man i väst försökte förklara buddhismen utifrån kristna begrepp (Härenstam, 2000, 

s. 17). När kristna missionärer fick höra att Buddha inte var en gud, gjorde det buddhismen 

ateistisk i deras ögon (Ibid.). Trots detta har buddhister alltid trott på gudar och andar 

(Härenstam, 2000, s. 16; Keown, 2013, s. 140). Buddhismen har trots allt sitt ursprung i ett 

hinduistiskt samhälle och Buddha föddes själv till hindu (Härenstam, 2000, s. 17). 

Genom att närma sig buddhismen från ett kristet perspektiv kom de västerländska forskarna 

också att lägga nästan all fokus på äldre litterära källor (Keown, 2013, s. 15). Många av dessa 

forskare uppkom ur en protestantisk tradition, där en litterär kanon sågs som den viktigaste källan 

till information om den sanna och ursprungliga religionen (Ibid.). När detta perspektiv kom att 

appliceras på buddhismen ledde det till att en dimension av buddhismen gavs tolkningsföreträde 

över alla andra (Ibid.). Detta blev ännu ett sätt som européer utövade makt över icke-européer: 

“This radical ahistorial and textualized Buddhism, located in and administered from the libraries 

of Europe rather than in Asia, now provided the normative standard by which all particular 

examples of Buddhism could be both defined and (negatively) assessed.” (King, 1999, s. 148). På 

detta vis skapades bilden av en ursprunglig, idealbuddhism baserad på Buddhas ord i vissa 

litterära källor (Ibid., s. 146). 

Det kan verka som att bilden av buddhism som skapades i väst inte kan ha haft någon särskilt 

stark anknytning till den buddhism som både historiskt och dess samtid utövades av människor. 

Åsikter som liknar denna har också presenterats av vissa forskare (Ibid., s. 149). Andra forskare 
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har istället hävdat att väst haft en så stor makt att man genom sina framställningar kommit att 

totalt omdefiniera buddhismen (Ibid.). King menar att det är mest rimligt att anta att väst och öst 

trots allt inte verkat i helt skilda världar, utan har påverkat varandra, om än med en obalans i makt 

mellan de två parterna (Ibid.). Han uttrycker det på följande sätt (Ibid., s. 149, Kings kursivering): 

I do not accept the extreme view that modern notions of Buddhism are merely imaginary 

projections or Western fantasies that bear no relationship to, or correspondence with, Buddhist 

texts or actual Buddhist practices. My point is rather that ‘Buddhism’ has been represented in the 

Western imagination in a manner that reflects specifically Western concerns, interests and agendas. 

Asian Buddhists and their sacred literature, however, have not been wholeheartedly silenced by the 

Orientalist gaze, though they have been manipulated, conceptually framed and thereby 

transformed by Western interests and aspirations. 

Läroboken som text 

När man analyserar lärobokstexter måste man vara medveten om det som utmärker just denna 

typ av text. Läroböckerna tillkommer i en specifik kontext, vilket påverkar hur texterna utformas 

och dess innehåll. 

Texterna är tänkta att användas i en skolmiljö, och påverkas därför av de praktiska 

begränsningar som finns i skolan så som kursplaner och timplaner (Selander, Romare, Trotzig, 

Ullman, 1990, s. 9). Som med andra texter styrs författaren av sin tänkta målgrupp, i det här fallet 

elever och lärare (Ibid.). Här måste författaren ta hänsyn till elevernas ålder och vilket skolämne 

bokens innehåll ska behandla (Ibid., s. 20). Detta får effekter på det urval författaren gör och det 

sätt som författaren väljer att förmedla innehållet (Ibid.). 

Men läroboksförfattarna styrs också av en hel mängd andra åsikter. Även om det idag inte 

finns någon myndighet som är direkt ansvarig för att granska och godkänna de svenska 

läroböckerna, sker granskningen hela tiden av en rad intressenter (Carlson & von Brömssen, 

2011, s. 20). Det handlar inte bara om lärare och rektorer, utan också av föräldrar, elever, 

producenter och i viss mån av Skolverket och forskare (Ibid., s. 21). Sociologen Marie Carlson & 

religionsvetaren Kerstin von Brömssen (2011) menar i sin bok Kritisk läsning av pedagogiska texter 

att lärobokstexterna påverkas från en hel del olika håll, både medvetet och omedvetet: ”En 

läromedelstext ingår i flera dialogiska relationer – till exempel med läroplaner och 

ämnestraditioner, liksom med lärare, elever och med olika myndigheter i form av skolpolitiker, 

skoltjänstemän och utvärderare från Skolverk och Skolinspektion.” (Carlson & von Brömssen, 

2011, s. 20). Lärobokstexten påverkas alltså både direkt och indirekt av en rad olika faktorer.  

Staffan Selander (ed.) hävdar i Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker? att 

lärobokstexterna innehåller ett dolt budskap som förmedlar vissa värderingar och, som resultatet 

av deras studie visar, en viss människosyn (Selander, m.fl., 1990, s. 21). Men det dolda budskapet 

är inte nödvändigtvis något som författare medvetet skriver in i sin text (Ibid.), även om texten 

oundvikligen påverkas av författarens egna värderingar och bakgrund (Härenstam, 2000, s. 133). 

Det är, som Selander m.fl. uttrycker det; ”säkert inte illvilliga konstruktioner av 
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läromedelsförfattarna och bildredaktörerna. De är snarare en sorts olyckliga effekter av den slags 

pedagogiska praxis som de flesta svenska läromedel kommit att utvecklas kring” (Selander, m.fl., 

1990, ss. 21-22). Det finns i skolan en tradition av hur en lärobok bör utformas och vad som 

historiskt ansetts vara relevant och central kunskap inom ett visst ämne (Carlson & von 

Brömssen, 2011, s. 35). 

Dessutom finns det en hel del traditioner och värderingar i det samhälle som lärobokstexterna 

tillkommer. Detta kommer att påverka texternas innehåll: ”Vad man kan konstatera är att det 

urval som läromedelsförfattarna gör har rätt mycket med tidsanda, politiskt och religiöst klimat i 

vårt eget land att göra.” (Härenstam, 2000, s. 119, Härenstams kursivering). Att texterna sedan 

påverkas av äldre värderingar i samhället menar Härenstam är oundvikligt, då 

läroboksförfattarnas urval rent praktiskt begränsas av de urval som tillgängliga källor redan har 

gjort (Ibid., s. 120, Härenstams kursivering):  

Den praktiska begränsningen av sakligheten är ju, att man som läromedelsförfattare står i en relativt 

begränsad kunskapstradition. Information och perspektiv är redan ’valda’ av andra än en själv. 

Informationen har vidare flera led och därmed flera ’val’ bakom sig innan den når författaren. Det 

kan inte vara helt lätt att i alla dessa led få fram vem som står för de värderingar som urvalet 

naturligtvis måste basera sig på. 

Detta gäller även de influenser som ligger bakom ”den begreppsapparat [läromedelsförfattaren] 

använder sig av eller den kunskapstradition han hör hemma i.” (Ibid., s. 133). 

Läroboksförfattarens möjligheter till ett väl avvägt urval försvåras också av att hen sällan är 

specialist på det hen skriver om (Ibid., s. 75). Läroböcker innehåller ofta texter som behandlar en 

mängd vitt skilda ämnen, och få författare är därför specialister på mer än delar av innehållet 

(Ibid.). 
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Syfte och frågeställningar 

I tidigare forskning och i de teoretiska utgångspunkter som behandlats ovan finns gott om 

argument för denna studie. Som tidigare nämnts ger lärobokstexter olika tolkningar och 

förmedlar olika åsikter om samma sak, vilket gör dem till ett intressant material att analysera. 

Läroböcker passar därför bra som utgångspunkt för studier i hur buddhismen framställs i 

skolämnet religionskunskap. Trots detta har jag tidigare visat att det finns få sådana studier i 

tidigare forskning. Tidigare forskning beskriver istället ofta hur islam framställs i läroböcker. 

Denna forskning, och även annan forskning utifrån icke-kristna religioner, visar att läroböcker 

framställer icke-kristna religioner i enlighet med vissa strukturer, som brukar sammanfattas med 

begreppet orientalism. Det gör behovet av liknande studier om buddhismen desto större. Finns 

det liknande strukturer även i framställningarna av buddhismen i lärobokstexter? Detta är en 

fråga som jag vill besvara genom detta arbete. Frågeställningarna i arbetet bygger på tidigare 

forskning och avser att svara på frågor om huruvida lärobokstexternas beskrivningar av 

buddhismen följer orientalistiska strukturer. Orientalismen bildar därför en teoretisk 

utgångspunkt för studien. Här beskrivs hur framställningar av buddhismen och andra icke-kristna 

religioner ofta har utgått från kristna perspektiv och hur dessa religioner ofta har beskrivits utan 

hänsyn till de olika variationerna som finns inom religionen. Slutligen beskrivs hur man framställt 

grundläggande trosuppfattningar och religiösa riter utan att förklara dessa på ett sätt som ger 

förståelse och visar respekt för de som praktiserar religionen. I min studie vill jag se om dessa 

strukturer även finns i framställningen av buddhismen i nya, svenska läroböcker. 

Syfte 

Syftet med arbetet är att tillföra kunskap om hur buddhismen framställs i svenska lärobokstexter i 

skolämnet religionskunskap. 

Frågeställningar 

 Enligt vilka övergripande strukturer beskrivs buddhismen i förhållande till andra 

religioner? 

 Vilka olika variationer inom buddhismen finns i texten och hur beskrivs dessa? 

 Hur behandlar texten grundläggande buddhistiska trosuppfattningar respektive 

religiösa riter? 
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Metod 

Datainsamling och analysmetod 

Uppsatsens frågeställningar kommer att behandlas med hjälp av en kvalitativ textanalys. Det är 

därför betydelsefullt att kommentera analysmetoden och urvalet av källor. Till att börja med kan 

konstateras att tidigare forskning gett gott om belägg för att just den kvalitativa textanalysen 

passar ovanligt väl för studier likt denna. 

Jag har valt att analysera den skriftliga texten mera grundligt utifrån tre teman som knyter nära 

an till mina frågeställningar: jämförelser med andra religioner, variationer inom buddhismen och 

buddhistiska trosuppfattningar och riter. Jag har, som tidigare nämnts, valt att göra en kvalitativ 

textanalys, vilket ger mig möjligheten att granska lärobokstexterna, och på detta sätt hitta 

strukturer och mönster i texterna som inte ligger på ytan, utan kräver en mera inriktad läsning 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012, s. 210). Till min hjälp har jag haft ett 

analysschema, där jag har antecknat under läsningens gång. Analysschemat innehåller flera 

underfrågor för varje tema. Esaiasson m.fl. menar i sin framställning av den kvalitativa 

textanalysen att man måste ställa konkreta frågor till texten för att kunna hitta svaret på arbetes 

problemställning (Ibid., s. 215). Jag har använt ett separat analysschema för varje lärobok, vilket 

sedan har gjort det möjligt för mig att jämföra böckerna med varandra och hitta likheter och 

gemensamma strukturer texterna emellan. Under läsningen har jag valt att fokusera på ett tema i 

taget, och har alltså läst alla lärobokstexterna utifrån detta tema, innan jag påbörjat arbetet med 

nästa tema. Det har gjort att jag fått läsa igenom texterna minst en gång för varje tema. Detta har 

hjälpt mig att hålla fokus på ett perspektiv i taget, och har gjort att jag kunnat undersöka varje del 

av texten mera noggrant. Även om ett visst tema främst behandlas i en viss del av texten har jag 

analyserat hela texten om buddhism utifrån det temat, för att förvissa mig om att jag inte missar 

någon relevant information. Analysschemat som jag har använt finns i Bilaga 1.  

Jag har sedan i analysen kopplat mina resultat till resultaten i tidigare forskning och till de 

teoretiska perspektiv som presenterats ovan. På det sättet har jag kunnat resonera kring vilka 

typer av strukturer som finns i framställningen av buddhismen och hur dessa strukturer anknyter 

till framställningarna av andra icke-kristna religioner. 

Avgränsningar och urval 

Att undersöka hur buddhismen framställs i läroböcker är ett stort ämne. Därför har jag valt att 

begränsa det genom att endast studera läroböcker inom skolämnet religionskunskap. Det gör jag 

eftersom dessa böcker är skrivna med fokus på att förklara och framställa just religioner. Man kan 

därför anta att framställningen av buddhismen sker på ett medvetet sätt.  
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Jag har också valt att främst analysera innehållet i lärobokens kapitel som handlar om 

buddhismen. Andra delar av läroboken används endast då det finns behov av att jämföra 

framställningen av olika religioner, till exempel i fråga om rubriksättning. Men även sådana 

jämförelser utgår ifrån texten i kapitlet om buddhismen.  

Jag har också valt att analysera endast den skriftliga texten, och kommer därför att bortse från 

bilderna som används i läroboken. Detta gör jag eftersom en analys av bilder kräver en alternativ 

analysmetod och en medvetenhet av multimodala texter i de teoretiska perspektiven. Detta får 

helt enkelt inte plats inom ramarna för detta arbete. 

Fokus för arbetet ligger i de strukturer och likheter som framträder vid analys av läroböckerna, 

och inte främst på hur de skiljer sig från varandra. Jag har därför valt ett material som är 

homogent vad det gäller målgrupp och ålder. Alla läroböcker är skrivna för årskurs 4-6. Jag har 

valt dessa årskurser, dels eftersom jag själv utbildar mig till lärare inom dessa årskurser, och dels 

eftersom dessa läroböcker är de första som eleverna möter som beskriver religionerna i separata 

kapitel. Eftersom religionskunskap inte existerar som ett separat skolämne i yngre åldrar, 

fokuserar läroböckerna för yngre åldrar främst på svenska högtider, kristendomen och livsfrågor. 

Läroböckerna för årskurs 4-6 kommer alltså att vara de första som introducerar buddhismen som 

ett särskilt fenomen. Elevernas läskunskaper i årskurs 4-6 gör också att dessa texter är kortare och 

mer förenklade än de för äldre elever. Då urvalet av läroböcker desto mer relevant för detta 

arbetes syfte. 

Läroböckerna i urvalet är de senaste som getts ut av de stora läroboksförlagen. Materialet 

inkluderar alla nya, svenska läroböcker som idag finns till försäljning för årskurserna 4-6, då 

förlaget Gleerups för närvarande inte har någon lärobok i religionskunskap för dessa årskurser. 

Härenstam framhåller att läroböcker är en färskvara (Härenstam, 2006, s. 9). Genom att välja nya 

läroböcker kan jag undersöka hur buddhismen framställs i de senast skrivna lärobokstexterna. 

Tanken med studien är att undersöka samtida texter, inte att studera förändringar över tid. 

Material 

Puls Religion Grundbok av Marianne Abrahamsson 

I studien som följer används läroboken Puls Religion Grundbok som är skriven av Marianne 

Abrahamsson och utgiven av förlaget Natur och Kultur. Boken som jag har använt mig av är 

utgiven och tryckt 2011. Det är den första upplagan av boken, men förlaget har även tidigare gett 

ut böcker under samma namn och med samma syfte. Boken är 176 sidor lång, och 14 av dessa 

sidor handlar om buddhismen. Detta kan jämföras med de 22 sidor som handlar om islam och 

Koranen, och de 50 sidor om handlar om kristendomen och Nya testamentet. Läroboken har 

stora bilder på varje sida, och texten är uppdelad i många kortare stycken med rubriker som visar 

styckets tema. Den innehåller också några faktarutor, som ger ytterligare fakta om ett bestämt 

ämne eller begrepp. Texten delas efter ett introduktionsuppslag in under fem huvudrubriker: 
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”Berättelserna om Buddha” (Abrahamsson, 2011, s. 146), ”Prins Siddhartha blir munk” (Ibid., s. 

148), ”Buddhas lära sprids” (Ibid., s. 150), ”Att leva som buddhist” (Ibid., s. 152) och ”Högtider 

och riter” (Ibid., s. 154). Kapitlet avslutas med en intervju med en buddhistisk pojke. 

Upptäck religion av Börge Ring och Daniel Sandin 

Denna lärobok är utgiven av förlaget Liber år 2008 och är en första upplaga. Boken är 154 sidor 

lång, varav 22 sidor hör till kapitlet om buddhismen, vilket kan jämföras med kapitlet om 

kristendom som är 32 sidor långt och kapitlet om islam, som är 26 sidor långt. Läroboken har 

flera färgfoton eller andra illustrationer på nästan varje sida, och texten är även här indelad i 

kortare stycken med underrubriker. Mycket av innehållet återges i textrutor i olika färger, och 

längst ner på sidan finns en ordlista där nya begrepp förklaras och rutor med diskussionsfrågor. 

Även här finns ett introducerande uppslag, som följs av huvudrubrikerna: ”På besök i ett 

buddhistiskt hem” (Ring & Sandin, 2008, s. 118), ”Buddhistiska berättelser” (Ibid., s. 120), 

”Buddhistiska högtider” (Ibid., s. 126), ”Viktiga ceremonier” (Ibid., s. 128), ”Den buddhistiska 

tron” (Ibid., s. 130) och ”Olika buddhistiska grupper” (Ibid., s. 132). Efter detta finns ett 

sammanfattande uppslag och ett uppslag med diskussionsfrågor. 

Spår av tro 4-6 av Magdalena Schubert, Görel Hydén och Bengt Tollstadius 

Läroboken som jag har använt är tryckt och utgiven av förlaget Studentlitteratur år 2012. Boken 

är dock en oförändrad, andra upplaga av en lärobok som år 2004 gavs ut av förlaget Adastra. Den 

är 148 sidor lång, varav 8 sidor handlar om Buddhismen, 98 sidor handlar om kristendomen och 

Bibeln, och 10 sidor handlar om islam. Sidorna är i ett större format än de andra två 

läroböckerna, vilket gör att texten inuti är uppdelad i två kolumner på varje sida. Det finns ett 

färgfoto på nästan varje sida, men utöver detta är det sparsamt med färger. Texten har inga 

underrubriker, utan endast huvudrubriker. Efter en introducerande text följer huvudrubrikerna: 

”Så började buddhismen” (Schubert, Hydén, Tollstadius, 2012, s. 132), ”Så började världen” 

(Ibid., s. 134), ”Detta tror man på” (Ibid., s. 134), ”Levnadsregler” (Ibid., s. 134), ”Gudar” (Ibid., 

s. 134), ”Heliga böcker” (Ibid., s. 134), ”Heliga byggnader” (Ibid., s. 135), ”Heliga personer” 

(Ibid., s. 136), ”Högtider” (Ibid., s. 137), ”Olika tro inom buddhismen” (Ibid., s. 137), ”Kvinna 

och man” (Ibid., s. 139) och ”Efter döden” (Ibid., s. 139). Kapitlet avslutas med en faktaruta med 

rubriken ”Visste du att…” (Ibid., s. 139). 

Reflektion över metoden  

I arbetet analyseras endast textens skriftliga innehåll. Hur texten sedan används och kommenteras 

i undervisningen är inget jag kan yttra mig om. Vad som är intressant utifrån arbetets syfte är hur 

textens framställning av buddhismen ser ut, inte hur den används i undervisningen. Jag gör därför 
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inte någon utvärdering av enskilda läroböckers didaktiska val eller faktamässiga korrekthet. Det 

ryms helt enkelt inte inom ramen för detta arbete. Också lärarhandledningar och arbetsböcker 

faller av detta skäl utanför undersökningen.  

Något annat jag inte kan yttra mig om är författarnas intentioner med lärobokstexten. 

Metoden tillåter inte undersökningar av vilket material författarna utgått ifrån eller hur 

författarnas egna erfarenheter påverkat texterna. Jag kan inte heller uttala mig om hur läsaren 

sedan uppfattar och tolkar texten.  

Men detta betyder inte för den skull att en analys av texten utanför undervisningsmiljön skulle 

vara utan nytta eller syfte. Selander m.fl. framhåller textens värde som analysmaterial på detta sätt: 

”Vår utgångspunkt är alltså att texten själv bär på ett perspektiv – avsiktligt eller oavsiktligt – som 

kan tydliggöras genom en systematisk studie av urval, förklaringar, värderingar och ordval” 

(Selander, m.fl., 1990, s. 9). Även statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus (2012) 

menar att textanalyser är värdefulla: ”Texterna speglar både medvetna och omedvetna 

föreställningar som människor i texternas tillkomstmiljöer hyser. Texterna speglar, reproducerar 

eller ifrågasätter t.ex. makt.” (Bergström & Boréus, 2012, s. 20). 

Eftersom alla texter tillkommit som ett resultat av författarens såväl medvetna som omedvetna 

överväganden måste forskarens analys ske på två plan, genom att se till både det som är explicit 

och det som är implicit uttryckt i texten (Selander, m.fl., 1990, s. 20). Detta sätter stora krav på 

forskarens förmåga att tolka texten på ett sätt som ger arbetet validitet och reliabilitet. Det gäller 

att som forskare vara medveten om vilken typ av text man analyserar (Bergström & Boréus, 2012, 

s. 22), något som i detta arbete beskrivit tidigare i stycket om läroboken som text. Det gäller 

också att vara medveten om att textanalysen påverkas av den tolkning som forskaren gör (Ibid., s. 

20). Det går inte att möta texten utan en viss förförståelse, vilken sedan får effekt på hur man 

tolkar texten (Ibid., s. 31). Det är därför viktigt att argumentera för sina tolkningar genom att 

exempelvis koppla dem till tidigare forskning och teoretiska perspektiv (Ibid., s. 32). Detta är 

något jag lägger stor vikt vid i redovisningen av arbetets resultat och analys. 

Etiska överväganden 

Vid tal om forskningens etiska aspekter brukar man tala om fyra grundläggande regler eller krav: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Denna studie 

innehåller dock endast analys av texter. Därför behövs ingen sådan särskild hänsyn tas, vilket vore 

fallet om studien involverade människor eller djur. Det viktiga är att studien utförs inom ramen 

för de övergripande etiska regler som gäller för all vetenskaplig forskning. 
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Resultat och analys 

Enligt vilka övergripande strukturer beskrivs buddhismen i förhållande till andra 

religioner? 

Under arbetet med de olika läroböckerna har det blivit tydligt att vissa strukturer gör sig gällande i 

beskrivningen av buddhismen. Dessa strukturer verkar också gälla läroböckernas beskrivningar av 

andra religioner. Ett exempel på en sådan struktur är läroböckernas användande av rubriker. Alla 

tre läroböcker använder liknande eller identiska rubriker vid beskrivningen av alla de fem 

världsreligionerna. I Spår av tro 4-6 (Schubert, m.fl., 2012) används exempelvis följande rubriker: 

”Så började buddhismen” (Ibid., s. 132), ”Så började världen” (Ibid., s. 134), ”Detta tror man på” 

(Ibid., s. 134), ”Levnadsregler” (Ibid., s. 134), ”Gudar” (Ibid., s. 134), ”Heliga böcker” (Ibid., s. 

134), ”Heliga byggnader” (Ibid., s. 135), ”Heliga personer” (Ibid., s. 136), ”Högtider” (Ibid., s. 

137), ”Olika tro inom buddhismen” (Ibid., s. 137), ”Kvinna och man” (Ibid., s. 139) och ”Efter 

döden” (Ibid., s. 139). Det enda som skiljer dessa rubriker från de som används för att beskriva 

andra religioner är ordet buddhism och rubriken ”Gudar” (Ibid., s. 134), som i kapitlen om de 

monoteistiska religionerna ersatts av rubriken ”Gud” (Ibid., exempelvis s. 109). Puls Religion 

Grundbok (Abrahamsson, 2011) är den enda som tillför ytterligare rubriker för enskilda religioner, 

beroende på vilken religion som beskrivs. I buddhismens fall innebär det rubrikerna ”Prinsen 

Siddhartha blir munk” (Ibid., s. 148) och ”Buddhas lära sprids” (Ibid., s. 150). Även i denna bok 

är dock de flesta rubriker återkommande i alla kapitel om världsreligionerna. En sådan tydligt 

återkommande struktur kan underlätta vid jämförelser mellan olika religioner, då likheter och 

skillnader inom ett visst område lätt kan urskiljas. Men det finns också nackdelar med denna typ 

av sortering av information. Man kan fråga sig hur urvalsprocessen påverkas av att informationen 

med nödvändighet måste passa in under en eller annan rubrik för att inkluderas i texten. Att 

presentera en religion genom ett sådant rubriksraster kan medföra att viss information väljs bort 

eftersom den inte har någon tydlig motsvarighet eller motpol bland de andra världsreligionerna, 

trots att den kan ses som central för religionen.  

Härenstam menar att det inte bara handlar om vad som anses vara centralt i framställningen av 

religionen, utan också vem som anser detta (Härenstam, 2000, s. 131). Han menar att vi i Sverige 

ofta utgår från att det är viktigast att i undervisningen framhäva just religionernas skillnader 

(Ibid., s. 114). Men det är inte nödvändigtvis vad en buddhist själv skulle beskriva som centralt 

för buddhismen (Ibid.). De buddhister Härenstam själv har diskuterat med verkar snarare 

ointresserade av att avgränsa olika religioner och buddhistiska skolor från varandra (Ibid.). King 

menar att världsreligionernas framställning i väst ofta har präglats av en strävan att sortera, ordna 

och jämföra dem med varandra (King, 1999, s. 146). Detta har inte bara inneburit fokus på 

religionernas skillnader utan också deras likheter. Man har velat fastställa vad begreppet religion 
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egentligen innebär och hitta det som är universellt för alla religioner: ”Indeed, it would seem that 

what we now call the ’world religions’ are precisely those universalizing ideologies, filtered 

through a Western Christian theological prism.” (Ibid., s. 159). Som framgår skedde 

jämförelserna ofta utifrån ett kristet perspektiv.  

Detta kan jämföras med de resultat Otterbeck fann i lärobokstexter om islam (Otterbeck, 

2005, s. 802). Genom att man utgick ifrån kristna begrepp och kategorier hamnade fokus på delar 

av islam som inte, enligt Otterbeck, var centrala för islam (Ibid.). Även i min undersökning har 

jag hittat liknande exempel. I Puls Religion Grundbok finns stora likheter i hur stycket om högtider 

och riter disponeras i beskrivningen av varje enskild religion. I kapitlet om kristendomen 

behandlar man riterna dop, konfirmation, bröllop och begravning (Abrahamsson, 2011, ss. 104-

105) I kapitlet om buddhismen behandlar man det som skulle kunna ses som de buddhistiska 

motsvarigheterna till dessa riter. Trots detta verkar strukturen inte helt passa in på de 

buddhistiska riterna, och i texten kan man därför läsa att ”Det finns inte någon gemensam 

ceremoni motsvarande barndop.” (Ibid., s. 154). Under rubriken ”Bröllop” kan man läsa: ”Att 

gifta sig räknas inte som någon religiös handling” (Ibid., s. 154). Man kan ifrågasätta varför detta 

överhuvudtaget behandlas i kapitlet om buddhism, om bröllopet inte är en religiös handling och 

om barndopet inte ens finns. Finns det inga andra buddhistiska riter som då kunde beskrivas 

istället? Här ser vi hur kristna influenser och behovet för jämförelse mellan de olika religionerna 

skapar en struktur för hur buddhismen beskrivs. 

De flesta exemplen på liknande explicita jämförelser med främst kristendomen återfinns i 

läroboken Spår av tro 4-6. Det buddhistiska templet beskrivs exempelvis på detta sätt (Schubert, 

m.fl., 2012, s. 135):  

Templen kan jämföras med de kristna kyrkorna. Dit går man för att ha religiösa ceremonier, precis 

som man har gudstjänst i en kyrka eller moské. Man kan be, meditera och ge frukt, pengar och 

rökelse (jämför med kollekten i kyrkan).  

Förklaringen av templet utgår ifrån att läsaren är väl insatt i vad en gudstjänst i en kristen kyrka 

innebär. Vet man inte det är det svårt att få någon förståelse för vad templet roll är. 

Överhuvudtaget kan det bli problem när man gör sådana jämförelser mellan religiösa riter i olika 

religioner. För går det verkligen att dra likhetstecken mellan templet roll inom buddhismen och 

kyrkans roll inom kristendomen? Keown menar att det gäller att vara vaksam på kulturella 

skillnader när man diskuterar religioner: ”In connection with the study of Buddhism, then, we 

must be alert to the  risk of ’culture blindness’, and the misunderstandings which can arise from 

the assumption that Western categories and concepts apply automatically to other cultures and 

civilizations.” (Keown, 2013, s. 3).  

Ett annat exempel på detta är hur vissa återkommande begrepp används i texten. Alla tre 

läroböckerna beskriver olika företeelser inom buddhismen med begrepp de även använder vid 

beskrivningar av vissa av de andra religionerna. Det kan vara begrepp som offer, meditation, helig 

skrift eller munk. Alla dessa begrepp finns i beskrivningarna av flera religioner, men har olika 
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betydelse inom dessa. Att vara munk inom kristendomen eller buddhismen innebär exempelvis 

inte exakt samma sak. Det finns också ett flertal olika sätt att vara munk på inom kristendomen 

respektive buddhismen. Det gör att läsaren kan behöva en förklaring om vad begreppet innebär i 

det aktuella sammanhanget. Tyvärr ges läsaren sällan en sådan förklaring. Medan begrepp som är 

helt unika för buddhismen, så som buddha eller nirvana ofta definieras gång på gång, ges begrepp 

som använts i beskrivningen av andra religioner sällan en förklaring. Istället kan man få leta bland 

förklaringar i tidigare kapitel, och då är förklaringen som ges sällan applicerbar på den 

buddhistiska meningen av begreppet. Låt oss ta begreppet meditation som exempel. Begreppet 

används flitigt i alla tre läroböcker då buddhismen beskrivs. I läroboken Puls Religion Grundbok 

(Abrahamsson, 2011, s. 137) ges följande förklaring av ordet meditation i kapitlet om hinduism:  

Meditation är en form av bön inom hinduismen. Den som mediterar ska ha en lärare, guru. Av 

gurun får man ett mantra, det är ett ord som ska upprepas under bönen.  

Man måste ha kontroll över sin kropp om meditationen ska bli riktigt effektiv. För att nå den 

kontrollen har man utvecklat olika övningar. De kallas med ett gemensamt namn för yoga. 

Texten är tydlig med att detta endast handlar om hinduism. Det finns inte heller mycket i detta 

stycke som kan hjälpa läsaren att förstå vad meditation inom buddhismen innebär. Trots detta 

finns inte heller någon ytterligare förklaring av begreppet i kapitlet om buddhism. I läroboken 

Upptäck Religion (Ring & Sandin, 2008) ser vi ett annat exempel på hur återkommande begrepp 

kan få en felaktig definition. I denna bok har man istället valt att ge förklaringar av svåra ord och 

begrepp i en så kallad ”ordlista” (Ibid., exempelvis s. 118) längst ner på respektive sida. Problem 

uppstår när man upprepar samma definition på ett begrepp som har olika innebörd inom olika 

religioner. I stycket om buddhistiska bröllop berättas hur paret går till klostret för att få sitt nya 

äktenskap välsignat av munkar. Längst ner på sidan ges följande förklaring av ordet välsignad: 

”Välsignad är att få beskydd från Gud.” (Ibid., s. 129, författarens fetstil). Förklaringen utgår 

från att det endast finns en gud, något som förstärks av att ordet ”Gud” inleds med versal (Ibid., 

s. 129). 

Selander, m.fl. menar att begrepp måste förklaras och användas på ett sådant sätt att läsaren 

kan ha nytta av dem: ”Själva idén med begreppsbildningen är ju att öka förståelsen för världen, 

att ge redskap för att kunna förklara olika företeelser.” (Selander, m.fl., 1990, s. 51). Om 

begreppen istället ökar risken för missförstånd, som i dessa exempel, vore det kanske bättre att 

formulera sig på ett annat sätt. Härenstam menar att det är svårt att komma ifrån denna typ av 

problematik, som blir särskilt problematisk när det sker omedvetet (Härenstam, 2000, s. 117). 

Men ska man använda begrepp som kan ha en annan mening i sammanhanget måste man 

åtminstone göra läsaren medveten om detta genom kommentarer i texten (Ibid.). 

Exemplet ur läroboken visar också på en annan form av begreppsproblematik i 

lärobokstexterna. Man kan fråga sig om begreppet välsignelse verkligen förekommer inom 

buddhismen överhuvudtaget. Nationalencyklopedin definierar välsignelse som ”nedkallande av 

eller tillönskan om Guds nåd och beskydd, särskilt i judisk och kristen tradition.” (NE, 
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uppslagsord: ”Välsignelse”). Vad som blir tydligt är att många av de ord och begrepp som 

används för att beskriva buddhismen i de undersökta lärobokstexterna är centrala inom 

kristendomen. Ett annat exempel på detta finns i Spår av tro 4-6 (Schubert, m.fl., 2012, s. 137). 

Där kan man läsa följande: 

Detta är typiskt för theravada-buddhismen: 

 Idealet är att nå den egna frälsningen. Ingen utom man själv kan ordna detta. 

 Man först måste bli munk för att bli frälst och nå nirvana. 

Även ordet frälsning är ett centralt kristet begrepp. Härenstam menar att få begrepp är 

värdeneutrala när det handlar om att beskriva en religion (Härenstam, 2000, s. 132). De flesta av 

begreppen är, som nämnts tidigare under rubriken läroboken som text, grundade i en särskild 

kunskapstradition (Ibid., s. 133). Härenstam menar att detta är etnocentrism: ”En form av 

etnocentrism är ju att begrepp och termer med ett bestämt innehåll i europeisk idétradition 

används i andra sammanhang där de kan tänkas ge helt felaktiga föreställningar.” (Ibid., s. 116). 

Detta blir särskilt problematiskt när författaren, för att göra sig förstådd inför en svensk 

målgrupp, endast har tillgång till begrepp som kommer ur en europeisk idétradition (Ibid., s. 119). 

Kanske innebär detta att en viss mån av etnocentrism är ofrånkomlig (Ibid.). Samtidigt måste 

man ändå försöka att förebygga denna typ av begreppsproblematik, då det kan få olyckliga följder 

för hur buddhismen uppfattas av läsaren (Ibid., s. 99): 

Grundproblemet är att läroboksförfattaren naturligtvis måste använda begrepp som har bestämda 

referenser i den egna kultursfären, men som inte självklart har samma innebörd för den tibetanske 

buddhisten. I detta sammanhang är både begreppen ’gudar’ och ’demoner’ problematiska. De 

förutsätter en tolkningstradition som rimligtvis måste vara den svenska skolans elever mycket 

främmande. När en tolkningstradition kolliderar med en annan blir uppenbarligen den tibetanska 

buddhismen förloraren. 

Vilka olika variationer inom buddhismen finns i texten och hur beskrivs dessa? 

Precis som inom de andra världsreligionerna finns en hel del variationer inom buddhismen. Ofta 

delar man in buddhismen i olika skolor eller grenar, som är vanliga på olika platser i världen. Som 

de två största skolorna räknas theravada- och mahayanabuddhism (Keown, 2013, s. 78). Andra 

kända exempel är tibetansk buddhism, eller lamaism som den också kallas, och zenbuddhism, 

som egentligen båda är delar av mahayanabuddhismen (Ibid., s. 91, 93). Två av de tre 

läroböckerna nämner att buddhismen ofta delas upp i två huvudsakliga skolor, theravada- och 

mahayanabuddhism. En av dessa böcker, Spår av tro 4-6 (Schubert, m.fl., 2012, s. 138), nämner 

också zenbuddhismen i ett eget stycke. Det är också den lärobok som ger mest information om 

de olika skolorna (Ibid., ss. 137-138). Den andra boken, Upptäck Religion (Ring & Sandin, 2008, s. 

133, författarnas kursivering), beskriver grupper inom buddhismen så här: 

Det finns flera olika grupper men de två viktigaste är: 

1. Mahayana (den stora vagnen). Där ber man till Buddha som en gud. Man ber också till andra 

gudar och andar. 
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2. Theravada (den gamla läran). Där ser man på Buddha som en viktig person som hjälper 

människan att förstå livet. Men han är ingen gud som man ber till. 

Att beskriva skillnaderna mellan de två stora skolorna inom buddhismen på bara fyra meningar 

kan tyckas vara i kortaste laget. Man kan fråga sig om en sådan kort förklaring verkligen kan ge en 

representativ bild av dessa två skolor. Detta kan jämföras med hur stort utrymme läroboken 

använder för att beskriva större grupperingar inom kristendomen. Hela sex sidor lägger 

författarna på att förtydliga skillnaderna mellan katolsk, protestantisk och ortodox kristendom 

(Ibid., ss. 32-37). Om det verkligen tar sex sidor att förklara hur de stora grupperna inom 

kristendomen ser ut, kan det verkligen vara rimligt att de stora grupperna inom buddhismen ska 

kunna förklaras på bara fyra meningar? Författarna lägger faktiskt lika mycket utrymme, fyra 

meningar, på att i en bildtext förklara vad en predikstol är och hur den används inom 

protestantismen (Ibid., s. 36).  

Man kan också ifrågasätta vad författarna menar när de på nästa sida sammanfattar 

buddhismen som helhet, och då inkluderar denna rad: ”Buddhister tror inte på gudar.” (Ibid., s. 

134). Innebär det att de som praktiserar mahayanabuddhism inte är riktiga buddhister? Ett sådant 

ställningstagande kan tänkas vara omedvetet, men bidrar ändå till den bild som skapas av 

buddhismen som helhet i texten. Enligt Kjell Härenstam (Härenstam, 2000, s. 12) är det vanligt 

att buddhismen i läroböcker representeras av just theravadabuddhismen. Han menar att 

mahayanabuddhismen ofta har kommit att beskrivas som primitiv och vidskeplig i jämförelse 

med theravadabuddhismen som beskrivs som en mer rationell och filosofisk form av buddhism 

(Ibid.). Det hela handlar om en lång tradition av urval, där buddhismens mer filosofiska aspekter 

har lockat västerländska forskare att bortse från buddhismens andra aspekter, varken detta sker 

med vilje eller i ren okunskap (Ibid., s. 16). Västerlänningar har valt att se de ”drag hos 

buddhismen som på olika sätt svarar mot deras egna religiösa, filosofiska och 

livsåskådningsmässiga intressen.” (Ibid., s. 16, kursivering i originalet har tagits bort). På detta vis 

har en tolkning av theravadabuddhismen som rationell och filosofisk, gjort att den blivit den 

skola som fått representera buddhismen som helhet. (Ibid., s. 12). Då det finns en lång tradition 

av denna typ av urval i västerländska beskrivningar av buddhismen, är det inte konstigt om denna 

tradition även letat sig in i delar av de lärobokstexter som analyseras i detta arbete. Dessa texter 

har också författats inom en västerländsk tradition, med hjälp av västerländska källor (Ibid., s. 

133). Detta blir ett problem då en text som presenterar en buddhistisk skola som mer riktig, ger 

en förenklad bild av buddhismen som inte speglar dess komplexitet och rika innehåll (Ibid., s. 

13). 

Puls Religion Grundbok (Abrahamsson, 2011) är den enda av läroböckerna som inte uttryckligen 

nämner olika buddhistiska skolor eller grenar. Istället framställs skillnaderna utifrån buddhismens 

geografiska spridning. Olika geografiska områden presenteras under rubrikerna ”Kina och 

Japan”, ”Tibet” och ”Thailand och Burma” (Ibid., s. 151). Innehållet i dessa stycken ger olika 

sorts information om dessa platser. I stycket om Kina och Japan handlar texten om synen på vad 

en buddha och en bodhisattva är för något. I stycket om Tibet handlar det om vad en lama är, 
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Dalai Lama och Tibets politiska situation med Kina. I stycket om Thailand och Burma handlar 

det om munkarnas roll. Eftersom inga exempel ges på hur munkarnas roll ser ut i andra länder än 

Thailand och Burma, och hur man definierar en buddha och en bodhisattva i andra länder än 

Kina och Japan, blir det svårt att veta hur de exempel som ges förhåller sig till buddhismen som 

helhet. Man får bara exempel från en variant av buddhismen. Om målet med denna del av texten 

är att belysa variationer inom buddhismen, är detta ett mindre effektivt sätt att presentera sådana 

variationer på. För att tydliggöra skillnader krävs fler än ett exempel på hur man kan göra eller 

tänka på olika sätt. Bristen på mer än ett exempel är något som förekommer i alla tre läroböcker, 

men är tydligast i just dessa stycken i Puls Religion Grundbok (Ibid.). Ett annat exempel kan läsas i 

Upptäck religion: ”I Thailand är nästan alla människor buddhister.” (Ring & Sandin, 2008, s. 127). 

Hur vanlig buddhismen är i andra länder nämns inte. Det är därför svårt att avgöra innebörden i 

texten. Ska detta främst ses som en beskrivning av religionstillhörigheten bland befolkningen i 

Thailand eller menar man att detta innebär en skillnad från andra länder där buddhister bor? 

Att beskriva Tibet utifrån dess politiska historia med Kina är något som sker i två av 

läroböckerna (Abrahamsson, 2011, s. 151; Schubert, m.fl., 2012, s. 138). Det är bara då som 

politiska aspekter nämns i texterna överhuvudtaget. Religionens politiska ställning i andra länder 

än Tibet nämns inte. Dalai Lama är också det enda exemplet på en levande buddhist som nämns 

vid namn och som dessutom finns på bild i alla tre läroböcker, förutom Puls Religion Grundbok 

(Abrahamsson, 2011, ss. 156-157) som inkluderar en intervju med en pojke vid namn Ais. 

Förutom att vara en av världens mest kända buddhister, är Dalai Lama också en politisk person 

(Härenstam, 2000, s. 110). Han har kommit att bli en symbol för minoritetsbefolkningar världen 

över som kämpar för frihet och självständighet (Ibid.). Detta blev desto mer tydligt när han år 

1989 tilldelades Nobels fredspris med följande motivering: “In awarding the Peace Prize to H.H. 

the Dalai Lama we affirm our unstinting support for his work for peace, and for the unarmed 

masses on the march in many lands for liberty, peace and human dignity.” (Nobelprize.org). Ett 

problem med att välja att låta Dalai Lama fungera som den enda representanten för nutida 

buddhister, är att det kan ses som ett politiskt ställningstagande, eftersom han representerar vissa 

politiska ideal (Härenstam, 2000, s. 110). Å andra sidan vore det svårt att beskriva tibetansk 

buddhism utan att göra ett politiskt ställningstagande. Att utelämna den politiska situationen i 

Tibet, skulle nämligen också kunna ses som ett ställningstagande, en brist på kritik över något 

som både bryter mot mänskliga rättigheter och som dessutom är starkt närvarande i hur 

religiositeten i Tibet har utvecklats och vuxit fram. Detta är ett bra exempel på det som 

Härenstam hävdar, nämligen att just tibetansk buddhism är ”ett politiskt sett mycket laddat 

område där snart sett varje beskrivning kan tolkas som ett ställningstagande.” (Ibid., s. 109). 

Tibetansk buddhism ges ett eget stycke i alla tre läroböckerna (Abrahamsson, 2011, s. 151; 

Ring & Sandin, 2008, ss. 118-119; Schubert, m.fl., 2012, ss. 138-139). I alla tre texter uppges att 

lamor återföds i en ny kropp när de dör. Detta kan tyckas som en märklig detalj att fästa så stor 

vikt vid, när man i andra stycken i läroböckerna kan läsa att buddhister tror att alla återföds. 
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Varför skulle då lamornas återfödelse vara så unik? Här handlar det trots allt om att göra ett urval 

av vilken information som ska inkluderas i dessa korta texter om tibetansk buddhism. Endast en 

av böckerna, Puls Religion Grundbok, ger en förklaring till varför en lamas återfödelse är något 

speciellt. Det handlar om begreppet bodhisattva, enligt Puls Religion Grundbok ”en helig person 

som har valt att leva kvar som människa för att hjälpa andra att nå upplysningen.” (Abrahamsson, 

2011, s. 151). Att skjuta upp sin egen upplysning för att kunna hjälpa andra, skulle kunna förklara 

varför lamornas återfödelse ses som något så unikt att det återges i alla lärobokstexterna. Det 

underliga blir då istället varför endast en av texterna förklarar detta. 

Hittills har jag gett en hel del exempel på hur texterna försöker framhäva och ge exempel på 

olika varianter av buddhism. Men de stycken jag har refererat till är mycket korta i förhållande till 

hela texten. Det mesta som skrivs om buddhismen, beskriver buddhismen som en helhet. 

Samtidigt är författarna noggranna med att poängtera att det finns stora variationer inom 

buddhismen. Exempelvis skriver Upptäck religion (Ring & Sandin, 2008, s. 132) så här: 

Buddhismen skiljer sig mycket åt från land till land. Den som är buddhist i Sverige lever inte på 

samma sätt som en buddhist i Asien gör. Det finns stora skillnader och det beror på att 

buddhismen alltid har anpassat sig till det land som den har kommit till. 

Denna typ av formuleringar följs dock sällan av exempel på sådana skillnader.  

En typ av skillnad som helt lyser med sin frånvaro är skillnaden mellan buddhismen förr och 

nu. Visst nämner texterna, precis som i citatet ovan, att buddhismen har förändrats då den 

spridits till nya geografiska områden, men sedan verkar förändringen avstanna. Den nämns i varje 

fall inte i texten. Mänskliga samhällen förändras ständigt och det gör att förutsättningarna för det 

religiösa också förändras. Vår världsbild och våra liv ser inte ut på samma sätt idag som för 500 

eller 50 år sedan. Hur buddhismen har förhållit sig till denna förändring framgår dock inte i 

texterna. Denna bild av buddhismen som i stort oförändrad är inget som är unikt för dessa 

läroböcker. Istället har det länge funnits en struktur av att i väst beskriva icke-kristna religioner 

som oförändrade och statiska (King, 1999, s. 147). Detta har ofta lett till att de icke-kristna 

religionerna setts som mer traditionsbundna och primitiva, jämfört med det västerländska 

samhället som man ofta uppfattats som mer modernt och rationellt (Ibid.). Som nämndes i 

kapitlet om teoretiska perspektiv var denna typ av dikotomi mellan väst och det främmande 

Österlandet vanligt förekommande i beskrivningar av Orienten (Loomba, 2005, s. 54). 

Överhuvudtaget kan sägas att texterna endast berättar om skillnader inom buddhismen i 

särskilt utvalda stycken. Det mesta som skrivs om buddhismen framställs som om det vore 

representativt för buddhismen som helhet. Detta blir ett problem då en viss tolkning av 

buddhismen kan få ett alltför stort utrymme i texten, utan att läsaren vet om det. Tidigare 

nämnde jag hur theravadabuddhismens tolkning av gudar framställdes som representativ för hela 

buddhismen i Upptäck religion (Ring & Sandin, 2008, s. 134). Den enda anledningen till att detta 

exempel gick att upptäcka i texten var för att författarna tydligt sa emot sig själva. Men det är 

omöjligt för mig att hävda att detta är det enda exemplet på hur läroböckerna låter en viss gren av 
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buddhismen få tolkningsföreträde i en enskild fråga. För att fastställa en sådan sak krävs någon 

som är mycket mer sakkunnig än jag. Att förvänta sig att en 10–12-årig elev som använder texten 

som introduktion till buddhismen, ska kunna urskilja och ta ställning till något sådant, är orimligt. 

Därför kan man tänka sig att det skulle kunna framgå i texten vilken tolkning man syftar på i det 

enskilda fallet. Det finns dock få sådana referenser i texten.  

Allt som allt får man en bild av buddhismen som en enhetlig religion, med några få exempel 

på hur det kan finnas variationer inom religionen. Frågan är bara hur representativ denna bild 

verkligen är, och vem som egentligen får tolkningsföreträde. Det faller tyvärr utanför ramen för 

detta arbete. 

Hur behandlar texten grundläggande buddhistiska trosuppfattningar respektive religiösa 

riter? 

När läroböckerna beskriver buddhismen görs det genom att dela in religionens innehåll i separata 

delar som behandlas i olika stycken under rubriker som: ”Den buddhistiska tron” (Ring & 

Sandin, 2008, s. 130), ”Viktiga ceremonier” (Ibid., s. 128) och ”Buddhistiska högtider” (Ibid., s. 

126) i Upptäck religion, eller ”Detta tror man på” (Schubert, m.fl., 2012, s. 134) och ”Högtider” 

(Ibid., s. 137) i Spår av tro 4-6. Överhuvudtaget kan sägas att innehållet delas in i två större delar. 

Den ena delen beskriver och förklarar vad som skulle kunna benämnas som grundläggande 

buddhistiska trosuppfattningar. Den andra delen beskriver religiös praktik, så som högtider och 

riter. Det är dessa två delar av texterna som kommer att behandlas här. 

Grundläggande trosuppfattningar 

Till grundläggande buddhistiska trosuppfattningar räknar läroböckerna ofta nirvana och 

upplysning, Buddha, gudar, karma, återfödelse, de fyra ädla sanningarna och den åttafaldiga 

vägen. Som tidigare nämnts är läroböckerna ofta flitiga med att förklara buddhistiska begrepp om 

och om igen. Exempelvis definierar Puls Religion Grundbok begreppet nirvana i tre olika stycken av 

texten (Abrahamsson, 2011, s. 144, 147, 153). Men det finns också exempel på hur buddhistiska 

tankar och begrepp presenteras utan någon egentlig förklaring. I Puls Religion Grundbok kan man 

läsa om de fyra ädla sanningarna i två stycken av texten. I det första stycket (Ibid., s. 148) får 

läsaren endast en kortfattad lista av vad sanningarna är, utan någon kommentar eller förklaring av 

vad punkterna betyder: 

De fyra ädla sanningarna 

1. Sanningen om lidandet. 

2. Sanningen om lidandets uppkomst. 

3. Sanningen om befrielsen från lidandet. 

4. Sanningen om den åttafaldiga vägen som leder till att lidandet upphör. 
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I det andra stycket upprepas samma lista i löpande text. Den föregås av denna förklaring: 

”Människans ständiga jakt på lycka och att aldrig vara nöjd med det hon har, skapar lidande. Men 

det går att uppnå nirvana och slippa lidandet genom att meditera, lära sig att leva rätt och försöka 

förstå Buddhas tankar.” (Ibid., s. 152). Den andra meningen är en kort sammanfattning på nästa 

stycke som handlar om den åttafaldiga vägen. Det finns två sätt att se på lärobokens beskrivning 

av de fyra ädla sanningarna. Antingen kan man se bristen på förklaring av varje punkt på listan 

som det egentliga problemet, och då hävda att författarna borde ha utökat texten för att försäkra 

sig om att listan verkligen kan förstås. Men man kan också ifrågasätta varför författarna 

överhuvudtaget har valt att introducera och presentera begreppet ”De fyra ädla sanningarna” 

(Ibid., s. 148), om den enda information de velat förmedla med begreppet är den sammanfattning 

av Buddhas syn på lidandet som ges i det andra stycket. Som tidigare nämnts menar Selander, 

m.fl. att begrepp endast ska användas på ett sådant sätt att de kan fungera som verktyg för läsaren 

när denne försöker förstå något (Selander, m.fl., 1990, s. 51). Om man introducerar ett begrepp 

utan att ge en tydlig förklaring av vad begreppet innebär, blir begreppet poänglöst då det inte kan 

bidra till läsarens förståelse (Ibid.). Då är det kanske bättre att låta bli att introducera begreppet 

överhuvudtaget (Ibid.). 

Det presenteras även en annan bild av Buddhas tankar i läroböckerna. Vissa stycken ger bilden 

av cyniska inslag inom buddhismen. I Upptäck religion (Ring & Sandin, 2008, s. 130) skriver man 

exempelvis: ”Då tänkte Buddha att eftersom allt förändras så är det dumt att fästa sig vid något 

och tro att det ska bestå. Visst ska du ha en vän, men tro inte att vänskapen håller hela livet.” Att 

uppmuntra människor att inte bli alltför fästa vid sina vänner kan tyckas en smula dystert. Ett 

ännu mer talande exempel finns dock i Spår av tro 4-6 (Schubert, m.fl., 2012, s. 134), där man 

beskriver Buddhas fyra ädla sanningar på följande vis: 

1. Allt blir förr eller senare till lidande. Man blir sjuk, gammal och dör. Visst kan man vara 

glad och njuta, men man blir alltid besviken så småningom. 

2. Det är lusten att leva, livstörsten, som gör att människan tvingas lida. 

3. Bara genom att sluta längta efter att leva kan vi bli fria. 

4. Det finns goda råd för hur man ska leva för att bli fri från livstörsten. Han kallade dessa 

råd för ”den åttfaldiga vägen”. 

Här ges det som Härenstam kallar en ”eländesbeskrivning” (Härenstam, 2000, s. 79). Härenstam 

har i sin studie hittat liknande beskrivningar av buddhismen i äldre läroböcker från 1940-talet 

(Ibid.). Han påpekar att denna tolkning av livets lidande knappast ger en rättvis och relaterbar 

bild av buddhismen (Ibid., s. 11). När en tibetansk munk får läsa en liknande formulering i en 

svensk tidning kommenterar han den så här (Ibid., s. 11): 

-Vem säger att livet är ett lidande? 

-Buddha! 

-Nej, nej, man kan inte uttrycka det på det sättet! […] Om detta skulle vara vad den tibetanska 

buddhismen står för skulle jag inte vilja vara buddhist och ingen annan tänkande människa heller!! 



30 
 

På det hela taget kan dock sägas att grundläggande buddhistiska trosuppfattningar ges mycket 

utrymme i texten och oftast ges en utförlig förklaring till buddhistiska begrepp, även om denna 

förklaring kan ge en ofördelaktig bild av buddhismen och Buddha. 

Religiösa riter 

Hur mycket utrymme som läggs på religiösa riter skiljer sig mellan de olika läroböckerna. Spår av 

tro 4-6 (Schubert, m.fl., 2012) ger få exempel på religiösa riter och högtider. Upptäck religion (Ring 

& Sandin, 2008) är den lärobok som lägger mest utrymme på att beskriva och förklara religiösa 

riter och högtider. Puls Religion Grundbok (Abrahamsson, 2011) befinner sig någonstans i mitten 

och beskriver högtider och ceremonier i flera mycket korta stycken. Exempelvis beskrivs 

högtiden Vesak så här: ”De viktigaste festerna firas till minne av Buddha, hans födelse och när 

han blev upplyst. Den festen kallas för Vesakfesten eller Buddhadagen och firas av alla 

buddhister.” (Ibid., s. 155). Genomgående för denna läroboks stycken om buddhistiska högtider 

och riter är att texten är extremt kortfattad. Få beskrivande detaljer och förklaringar finns med i 

texten (Ibid., ss. 154-155). 

I Upptäck religion beskrivs inte de religiösa riterna på samma sätt. Istället får man en 

beskrivning av hur riterna går till, och ibland följs denna av en mycket kortfattad förklaring. 

Exempelvis beskrivs och förklaras en buddhistisk begravning på följande sätt (Ring & Sandin, 

2008, s. 129): 

Det finns många olika sätt att genomföra en buddhistisk begravning. Men oftast samlas släkt och 

vänner tillsammans med en munk som läser texter nära den döde. Enligt buddhismen behöver 

människan hjälp när han eller hon ska vidare till nästa liv och de texter som munken läser hjälper 

den döda. 

Själva förklaringen består av den sista meningen om textläsandets roll. Detta är en ovanligt 

utförlig förklaring och ändå är den mycket kortfattad. Hur textläsandet skulle hjälpa den döda 

förklaras aldrig. Denna typ av förklaring bidrar snarare till att skapa en bild av riten som märklig 

och aningen vidskeplig. Selander, m.fl. menar att icke-kristna religioner ofta beskrivs på detta vis, 

med en kort förklaring av en religiös rit, som för en utomstående kan te sig märklig (Selander, 

m.fl., 1990, s. 32). Det beror på att religiösa riter ofta har en symbolisk innebörd som kan vara 

svår att förklara, även för den som praktiserar riten (Härenstam, 2000, s. 162). Selander, m.fl. 

ifrågasätter att just de icke-kristna religionerna skildras på detta sätt, eftersom det framställer de 

som praktiserar riterna som irrationella och underliga (Selander, m.fl., 1990, s. 32). Så skulle även 

kristendomen uppfattas om den framställdes på ett liknande sätt: ”Det mest egendomliga inslaget 

i kyrkoceremonierna är att prästen sägs förvandla Jesu blod till vin som drickes, och Jesu kropp 

till bröd, som ätes.” (Ibid., s. 32).  

Ett annat exempel på en kort förklaring är denna, som förklarar varför man i Thailand tänder 

ljus i hemmagjorda skålar, eller båtar, och skickar ut dessa på vattnet, under högtiden Loi 

Krathong (Ring & Sandin, 2008, s. 127, författarnas kursivering): 
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Många tror att det finns andar i vattnet. Dessa andar tycker om de vackra båtarna och de hjälper 

därför den person som har skickat iväg båten att få mer tur. Man kan säga att båtarna tar med sig 

all den otur som finns omkring oss. 

Förklaringen är otydlig. Man får tur av andarna i vattnet, men egentligen så handlar det om att 

man får mindre otur, för ”den otur som finns omkring oss” försvinner (Ibid., s. 127). Texten 

innehåller ingen ytterligare referens till att det skulle finnas otur runt omkring oss. Förklaringen är 

så kortfattad att den blir otydlig. Vad som framgår är att båtarna har någon form av positiv effekt 

och att denna effekt har med övernaturliga, osynliga väsen att göra. Eftersom detta är den enda 

information som ges framstår även denna tradition som irrationell och vidskeplig. 

Ibland framstår riterna också som mekaniska. Exempelvis visas en bild på ett par bakom en 

rad tända ljus. Bildtexten lyder: ”Det här paret tänder ljus och rökelse för att förbättra sin karma.” 

(Ibid., s. 131). Att tända ljusen blir en enkel process med tydlig orsak och verkan. Att tända ett 

ljus ger en viss bonus på karmakontot. På samma sätt mekaniseras bönen bland tibetanska 

buddhister genom denna beskrivning av bönekvarnen: ”Man kan alltså läsa många fler böner 

genom att snurra på kvarnen än om man skulle läsa dem på vanligt sätt.” (Ibid., s. 118). Det 

handlar alltså om att effektivisera bönen så att avkastningen blir så stor som möjligt. Även detta 

ger bilden av buddhisterna som vidskepliga. Samma mekanisering syns i Spår av tro 4-6 (Schubert, 

m.fl., 2012, s. 139) där man också beskriver bönekvarnen på liknande sätt. Härenstam finner i sin 

studie många liknande exempel på beskrivningar av bönekvarnen (Härenstam, 2000, s. 162). De 

ger en känsla av en vidskeplig och primitiv rit (Ibid., s. 37). I väst har bönekvarnen kommit att 

symbolisera just dessa aspekter av den tibetanska buddhismen (Ibid.). Härenstam menar att 

problemet ligger i urvalet (Ibid., s. 99, Härenstams kursivering): 

Den tidigare belysta primitiviteten och mekaniseringen av det religiösa livet illustreras av bilden av 

den gamle mannen med bönekvarnen, som ’skrämmer bort alla onda andar’. Problemet är här inte 

om det faktiskt finns tibetaner som har uppfattat eller uppfattar det så. Problemet är snarare att 

bilden för eleverna i den svenska skolan får en representativ funktion för hela bilden av den tibetanska 

buddhismen. 

Kopplingar mellan grundläggande trosuppfattningar och religiösa riter 

Läroböckerna gör sällan kopplingar mellan grundläggande trosuppfattningar och religiösa riter. 

Som tidigare nämnts är texterna om religiösa riter ofta beskrivande och om förklaringar ges är de 

ofta alltför kortfattade eller missvisande. Dessutom förklaras den religiösa praktiken sällan med 

hjälp av kopplingar till grundläggande trosuppfattningar. Det gör att dessa två delar av religionen 

uppfattas som avskiljda från varandra. Läroböckernas tendens att beskriva delarna i olika stycken 

hjälper inte heller till att koppla samman de två. Detta ger en underlig bild av religionen där 

buddhisten verkar handla på ett visst sätt utan större anledning till varför. Dessutom verkar 

buddhisten ha ett antal grundläggande trosuppfattningar som inte har något praktisk inverkan på 

hur denne utövar sin religion. 
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Det finns också en övergripande struktur för hur grundläggande trosuppfattningar och 

religiösa riter framställs. De religiösa riterna kopplas tydligt till de människor som utövar dem 

genom formuleringar som: ”Under högtiden brukar buddhisterna lyssna på munkar som berättar 

om Buddhas liv.” (Ring & Sandin, 2008, s. 126, författarnas kursivering, min understrykning) eller 

”Många föräldrar vill ha sina nyfödda barn välsignade.” (Abrahamsson, 2011, s. 154, min 

understrykning). Men i beskrivningarna av grundläggande trosuppfattningar ligger någon annan i 

fokus: ”Buddha menade att sanningen, upplysningen, kan människan inte få från någon annan.” 

(Ibid., s. 152), ”Buddha upptäckte att allt i livet förändras.” (Ring & Sandin, 2008, s. 130) och 

”Buddha talade inte om exakt hur världen uppstår, men han sa att den skapas och förintas om 

och om igen.” (Schubert, m.fl., 2012, s. 134). När man frågar sig vad en buddhist tror på, handlar 

det alltså främst om vad Buddha ansåg. Sedan finns det undantag till detta. Oftast handlar det om 

trosuppfattningar som fanns redan innan Buddha, så som återfödelse och karma.  

Det ges också några få exempel på när Buddhas tankar inte delas av buddhisterna: ”Enligt 

Buddha finns det ingen gud eller gudar. Trots det är det vanligt att buddhister ber till gudar. En 

del ber även till Buddha. De ser Buddha som en gud.” (Ring & Sandin, 2008, s. 131). Det finns 

här uppenbarligen en konflikt mellan vad Buddha ansåg om gudar och vad buddhisterna tror 

idag, en ursprunglig uppfattning som ställs i kontrast till ett flertal nutida uppfattningar. Att man i 

väst länge har ansetts sig kunna fastställa en ursprunglig buddhism genom att studera äldre texter, 

har redan nämnts tidigare i stycket om orientalism (King, 1999, s. 148). Västerländska forskare 

som uppkom ur en kristen tradition, såg det som självklart att den ursprungliga religionen, som 

representerades i dessa äldre källor, var den mest autentiska (Ibid.). Denna autentiska och 

ursprungliga buddhism kopplades starkt till buddhismens grundare, Buddha (Ibid.). Samma 

ursprungliga buddhism finns också i följande exempel, även det hämtat från Upptäck religion: ”I 

Thailand trodde man förr i tiden att det fanns andar. När buddhismen kom till landet så behöll 

många människor denna tro.” (Ring & Sandin, 2008, s. 127). Den ursprungliga buddhismen har i 

Thailand blandats ut med äldre seder. Något liknande beskrivs också i Puls Religion Grundbok 

(Abrahamsson, 2011, s. 150):  

Buddha talade inte om några gudar. Samtidigt sa han aldrig att gudar inte finns. Därför har 

människor i en del länder behållit mycket av sin gamla religion och fortsatt att be till sina gamla 

gudar. På andra ställen har Buddha blivit den man ber och offrar till. 

När det tillåtits har man blandat buddhism med lokala seder. Detta har endast skett i en del 

länder, vilket även framgår i följande citat: ”Buddhismen spreds då till Tibet, Kina och Japan. 

Buddhas lära blandades med de religioner och traditioner som redan fanns i dessa länder.” (Ibid., 

s. 150). Här får man snarare känslan av att människor lever närmare den ursprungliga 

buddhismen inom vissa geografiska områden. Härenstam menar att det är vanligt att man i väst 

låter theravadabuddhismen representera den mer ursprungliga formen av buddhism, medan 

mahayanabuddhism ses som mer avvikande (Härenstam, 2000, s. 20). Detta stämmer bra överens 

med de geografiska områden som läroboken beskriver som mer avvikande från 
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ursprungsbuddhismen. Härenstam menar också att det i väst har funnits en tendens att framhålla 

vissa delar av buddhismen som mer ursprungliga, beroende på vilka delar man har sett som 

fördelaktiga. Delar som varit svåra att förena med ”modern vetenskap avfärdas som senare 

tillskott.” (Ibid., s. 25). Men att dessa skulle ha tillkommit senare stämmer inte alltid. Tron på 

andar och gudar är ett sådant exempel: ”Belief in the existence of other-worldly realms populated 

by gods and spirits, and in the unseen power of karma, is another tenet which has been central to 

Buddhist teachings from the earliest times.” (Keown, 2013, s. 140). Detta är inte förvånande då 

buddhismen uppstod i ett hinduistiskt samhälle och Buddha själv föddes till hindu (Härenstam, 

2000, s. 17). 

Att beskriva grundläggande buddhistiska trosuppfattningar som centrerade kring Buddha och 

en ursprunglig buddhism, medan religiösa riter kopplas till buddhisterna som blandat ut den 

ursprungliga buddhismen med lokala seder och trosuppfattningar, ger en underlig syn på 

buddhismen som helhet. Frågan man bör ställa sig är vad eller vem som ska få representera 

buddhismen i läroboken. I grund och botten är detta en fråga om urval. Författarna till läroboken 

måste välja vilken tolkning av buddhismen som ska beskrivas. Bör fokus ligga på en litterär 

tradition inom buddhismen, en slags vetenskapens buddhism, eller på hur buddhismen ser ut 

bland de många miljoner utövarna som religionen har världen över. I och med att läroböckerna 

beskriver båda dessa tolkningar av buddhismen sida vid sida, kommer de oundvikligen att ställas 

mot varandra. Den ena kommer att framstå som överlägsen den andra. Härenstam menar att när 

två tolkningstraditioner möts kommer den som ligger närmast läsaren att framstå till fördel 

gentemot den andra (Ibid., s. 99). Läsarna är i detta fall svenska skolelever som i de allra flesta fall 

är uppväxta i en västerländsk litterär tradition. Denna tolkning kommer därför att för dem 

framstå som överlägsen.  

Buddhisterna kopplas som sagt ofta i texten till de religiösa riterna. Hur de religiösa riterna 

beskrivs i texten får därför stort inflytande över den bild som ges av buddhisterna som 

representanter för buddhismen. Som tidigare nämnts ges religiösa riter sällan en förklaring utan 

snarare beskrivs de som vidskepliga och endast i undantagsfall förankrade i grundläggande 

trosuppfattningar. Därför kommer buddhisterna att framstå ofördelaktigt. Detta blir ännu mer 

tydligt då de grundläggande trosuppfattningarna förklaras grundligt och är starkt förankrade i det 

som framställs som Buddhas ursprungliga buddhism. Risken blir att läsaren får en negativ bild av 

buddhister då dessa kopplas så starkt till de religiösa riterna, och avskilda från den ursprungliga 

buddhismen. De kommer genom detta att framstå som mindre kompetenta representanter för 

buddhismen.  

Detta går att koppla till Härenstams studie om islam i läroböcker. Han menade att 

läroböckerna sällan gjorde en skillnad mellan vad han kallade religionens ideal och praxis: ”det 

finns en spänning mellan islam i Koranens mening, som ideal, lära, hur islam bör vara å ena sidan 

och å andra sidan vad som händer i en del muslimiska länder, hur människor faktiskt lever” 

(Härenstam, 1993, ss. 265-266, Härenstams kursivering). Detta ansåg Härenstam skapade 
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problem, då det skapade en oförståelse över hur praktiska förhållanden uppkommit och vad som 

var centrala delar av Koranen. Framställningarna av buddhismen lider av ett liknande problem. 

Men i det här fallet är idealet något som uppkommit under stora västerländska influenser. Som 

tidigare har förklarats gör detta att man genom att skilja på ideal och praxis har skapat en 

situation där buddhister framstår som att de avvikit från den ursprungliga, autentiska läran. Detta 

liknar hur buddhisterna sågs och framställdes av orientalisterna (King, 1999, s. 150):  

Nevertheless, the involvement of native informants was usually subordinated to the insights to be 

gained from a careful reading of the ’canonical’ works of ancient Buddhists. This was seen as the 

most effective way to discern the true essence of Buddhism. The consequence of this trend was 

that ‘pure’ or ‘authentic Buddhism’ became located not in the experiences, lives or actions of living 

Buddhists in Asia but rather in the university libraries and archives of Europe. 

Återigen blir alltså frågan vilken tolkning som bör få representera buddhismen i läroböckerna. 

Härenstam menar att detta sätt att representera buddhister är fel: ”På något sätt måste en 

framställning bygga på respekt för de människor, för vilka traditionen betyder något, respekt just 

för den beskrivning som de ger.” (Härenstam, 2000, s. 118, Härenstams kursivering).  
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Diskussion 

Syftet med arbetet var att tillföra kunskap om hur buddhismen framställs i svenska lärobokstexter 

i skolämnet religionskunskap. I min analys har jag visat att buddhismen ofta framställs utifrån 

strukturer som liknar de som tidigare beskrivits ovan i kapitlen om teoretiska perspektiv och 

tidigare forskning. Det är dock öppet för diskussion om de strukturer som beskrivningarna av 

buddhismen följer är orientalistiska i den mening begreppet orientalism används i tidigare 

forskning. Jag kommer här att diskutera mina resultat och min analys i relation till orientalismen. 

Den första frågeställningen löd: Enligt vilka övergripande strukturer beskrivs buddhismen i 

förhållande till andra religioner? I analysen har jag visat att strukturerna i framställningen av 

buddhismen ofta kan kopplas till kristendomen och västerländsk idétradition. Exempelvis 

används i läromedlens kapitel om buddhismen en rubriksättning som från början är anpassad till 

framställningar om kristendomen, och begreppsapparaten präglas av västerländska och kristna 

begrepp. Detta riskerar att ge en snedvriden bild av buddhismen, då framställningen inte utgår 

ifrån en buddhistisk tradition utan en västerländsk, kristen tradition. Jag vill här upprepa vad 

Keown skrev om att vara kulturellt blind: ”In connection with the study of Buddhism, then, we 

must be alert to the risk of ‘culture blindness’, and the misunderstandings which can arise from 

the assumption that Western categories and concepts apply automatically to other cultures and 

civilizations.” (Keown, 2013, s. 3). Att på detta sätt framställa en i grunden annorlunda religion 

utifrån sitt eget perspektiv, ger en bild av buddhismen som i mycket liknar den orientalistiska. 

Själva effekten verkar uppstå ur behovet av att jämföra buddhismen med kristendomen och de 

andra världsreligionerna. Texterna lägger fokus på likheter och skillnader mellan religionerna, 

vilket ligger till grund för texternas urval och avspeglas i sådant som styckeindelning, rubricering 

och innehåll. Att jämföra de stora världsreligionerna var en vetenskaplig praktik som tillkom i den 

orientalistiska traditionen (King, 1999, s. 159). Som tidigare nämnts visar många buddhister 

oförståelse över praktiken att jämföra buddhismen med andra religioner (Härenstam, 2000, s. 

114). Den orientalistiska praktiken handlar dock om att sortera och organisera olika typer av 

religiositet och hitta sådant som skiljer dem åt, men också sådant som talar för att alla religioner 

har stora likheter med varandra. I grunden blir detta till ett sätt att skapa identitet, det vill säga ett 

vi som tycker så här vilket ställs mot dem som tycker så där, en slags modern variant av den 

orientalistiska dikotomin (Loomba, 2005, s. 54). Denna effekt inträffar när icke-kristna religioner 

framställs som främmande och annorlunda. Strukturerna i läroböckernas beskrivning av 

buddhismen har alltså tydliga drag av orientalism i den mening att de lägger fokus på att jämföra 

buddhismen med andra religioner. 

Den andra frågeställningen löd: Vilka olika variationer inom buddhismen finns i texten och 

hur beskrivs dessa? Analysen visade att variationer inom buddhismen främst beskrevs i särskilda 

delar av texten och att dessa variationer sällan förklarades särskilt ingående. Överhuvudtaget gavs 
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ofta bilden av att sådant som är ett uttryck för specifika varianter av buddhismen gäller 

buddhismen som helhet. Detta kan jämföras med tendenserna i den orientalistiska praktiken att 

framställa olika religiösa traditioner och grenar som enade religioner (King, 1999, s. 144). Som 

tidigare nämnts är buddhismen en mycket komplex religion (Härenstam, 2000, s. 13). 

Framställningar som bortser från det blir problematiska eftersom, som Keown uttrycker det; 

”While not altogether illegitimate, they suffer from being incomplete” (Keown, 2013, s. 16). Visst 

måste man som författare göra ett visst urval, men vilket urval man gör får effekt på hur 

buddhismen uppfattas. I detta fall kan texten komma att hävda att något gäller för alla 

buddhister, som inte ens gäller majoriteten av dem, exempelvis att buddhister inte tror på gudar 

(Härenstam, 2000, s. 16).  

En aspekt av buddhismen som inte alls behandlas i de undersökta läroböckerna var förändring 

över tid. Alla historiska perspektiv saknas i stort sett, vilket leder till att religionens successiva 

geografiska spridning framstår som den enda framträdande förändringen inom buddhismen. 

Denna bild av buddhismen som statisk och i förlängningen också primitiv, är ett tydligt exempel 

på hur orientalistiska strukturer styr framställningen av buddhismen (King, 1999, s. 147). Att 

beskriva icke-kristna religioner som statiska och primitiva var vanligt bland orientalisterna, då det 

också innebar en syn på den västerländska kulturen som modern, och i många fall, överlägsen 

(Loomba, 2005, s. 34). Jag vill här påminna om att orientalisternas texter, precis som dessa 

läroböcker, ”producerades också i högsta grad för en inhemsk konsumtion” (Ibid., s. 66). Med 

hjälp av den orientalistiska dikotomin kunde västerlänningar identifiera det västerländska 

samhället som modernt och rationellt. Kanske ges denna bild också av framställningen av 

buddhismen som statisk i de nya läroböckerna. Hursomhelst ger texterna en bild av buddhismen 

som är mycket förenklad och i vissa fall helt missvisande, och detta sker utifrån orientalistiska 

strukturer. 

Den tredje frågeställningen löd: Hur behandlar texten grundläggande buddhistiska 

trosuppfattningar respektive religiösa riter? Analysen visade att grundläggande buddhistiska 

trosuppfattningar ofta förklaras utförligt, även om vissa formuleringar inte ger en positiv och 

relaterbar bild av buddhismen. De religiösa riterna framstår ofta som primitiva och vidskepliga, 

vilket beror på urvalet i texterna och författarnas oförmåga att beskriva riternas symboliska värde. 

Mycket av problemen med framställningarna av grundläggande buddhistiska trosuppfattningar 

och religiösa riter beror på att texterna är mycket kortfattade och att innehållet därför blir 

förenklat. Detta är särskilt tydligt i styckena om religiösa riter. Man kan tänka sig att detta kan 

relateras till texternas målgrupp, då styckena inte får bli för långa eller komplicerade för 10-12-

åringar att kunna läsa och förstå. Kanske skulle man dock kunna göra det tydligt i texten att vad 

som beskrivs faktiskt är en förenkling. Annars riskerar man att ge en bild av buddhister som just 

vidskepliga och primitiva. 

När man sedan analyserar hur de grundläggande trosuppfattningarna och de religiösa riterna 

kopplas till varandra framträder en tydlig orientalistisk struktur. Här skapas en bild av en 
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ursprunglig, idealbuddhism liknande den som King beskriver och som tidigare refererats i stycket 

om teoretiska perspektiv. Det handlar om en bild av att en mer autentisk buddhism finns att 

hämta i äldre buddhistiska texter, som orientalisterna framhöll som buddhistisk kanon (King, 

1999, s. 146). Att läroböckerna som analyserats också innehåller liknande strukturer, pekar på att 

orientalismen haft stor påverkan på framställningen av grundläggande trosuppfattningar. Urvalet 

gör att äldre litterära texter får företräde i representationen av buddhistiska trosuppfattningar, 

medan andra buddhistiska åsikter hamnar i skymundan eller framställs på ett negativt sätt. I 

kombination med den bild som ges av buddhistiska religiösa riter som primitiva och vidskepliga, 

får detta effekten att buddhister framställs på ett högst orientalistiskt vis. Sammanfattningsvis kan 

alltså sägas att de strukturer som analyserats i lärobokstexterna i många fall är orientalistiska, eller 

i varje fall innehåll spår av orientalism. 
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Konklusion 

Detta arbete har visat att det finns vissa strukturer i hur buddhismen framställs i svenska 

läroböcker i skolämnet religionskunskap. Förekomsten av dessa strukturer kan förklaras med 

hjälp av det teoretiska begreppet orientalism, som används för att fånga hur vetenskapen i 

västvärlden medvetet och omedvetet har använts för att förklara andra folk, kulturer och 

religioner på ett sätt som skapar en tydlig motsättning mellan vi och dem. Att lärobokstexterna 

innehåller orientalistiska strukturer har bland annat resulterat i att buddhismen beskrivs utifrån ett 

perspektiv som inte prioriterar buddhisternas egen tolkning av sin religion. Denna slutsats liknar 

den från Härenstams studie av tibetansk buddhism i läroböcker (Härenstam, 2000). Den studien 

är relativt ensam av sitt slag. 

Buddhismen är en av världens största religioner. Hur denna religion framställs i svenska 

läroböcker kan därför tyckas vara en viktig fråga att forska kring. Trots detta finns det få studier 

som behandlar detta. Frågan har helt enkelt inte prioriterats inom läroboksforskningen. 

Härenstam uttrycker i sin studie av läroböckers framställning av islam och hinduism från år 2006 

att det ställs högre krav på texterna om islam än texterna om hinduism (Ibid., s. 47). Han menar 

att detta bland annat beror på att fler människor i Sverige är muslimer. Hinduismen å andra sidan 

ses som en religion som endast finns långt bort från Sverige, en religion svenskar sällan kommer i 

kontakt med (Ibid.). Kanske är det liknande resonemang som gör att buddhismen inte prioriteras 

inom läroboksforskningen, medan det finns en uppsjö av liknande studier om islam.  

Jag har beskrivit hur buddhismen i läroböckernas framstår som primitiv och statisk. De 

orientalistiska strukturerna gör också att buddhismen framstår som främmande och annorlunda. 

Kanske är denna bild inte bara isolerad till lärobokstexterna, utan en uppfattning som delas även 

av läroboksforskare. Jag beskrev tidigt i detta arbete hur tidigare forskning funnit att 

lärobokstexter speglar värderingar ur sin samtid. Låt mig här få citera Selander m. fl. då de menar 

att: ”Texterna uttrycker något utöver sig själva – de återspeglar en bestämd epoks och en 

institutions dominerande värderingar och ställningstaganden.” (Selander, m.fl., 1990, s. 9). 

Kanske säger därför dessa lärobokstexter något om värderingarna i vår samtid, även bland 

läroboksforskarna. 

Samtidigt förändras världen runtomkring oss snabbt. Globaliseringen gör att vi allt oftare 

kommer i kontakt med det som är annorlunda och främmande. Som jag nämnde i bakgrunden 

finns det idag buddhister även i Sverige, ca 20 000 om man ska tro Nationalencyklopedin (NE, 

uppslagsord ”Buddha Dharma i Sverige”). Detta gör att det ställs nya krav på lärobokstexternas 

framställning av buddhismen. Imorgon kommer nya läroböcker, där det finns möjligheter att 

närma sig buddhismen på ett helt nytt sätt, exempelvis genom att låta buddhisternas egen 

tolkning får större utrymme. Som Härenstam skrev, läroboken är trots allt en färskvara 

(Härenstam, 2006, s. 9). 
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Bilaga 1 – Analysschema 

1. Enligt vilka 
övergripande strukturer 
beskrivs buddhismen i 
förhållande till andra 
religioner?   

Förekommer explicita 
jämförelser med någon 
annan religion? 

  

Utgår texten ifrån rubriker 
som är gemensamma för 
presentationen av alla 
religioner? 

  

Används begrepp som 
egentligen inte är 
buddhistiska? Förklaras 
begrepp utifrån deras 
betydelse inom just 
buddhismen? 

  

Vilka specifikt buddhistiska 
begrepp används och 
förklaras? 

  

Övriga intressanta 
upptäckter som har med 
temat att göra. 
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2. Vilka olika variationer 
inom buddhismen finns i 
texten och hur beskrivs 
dessa? 

  

Beskrivs de olika skolorna 
inom buddhismen? Ges 
någon gren av buddhismen 
mer eller separat utrymme? 

  

Skriver man ut i texten 
vilken tradition/lära/gren 
som stycket om 
riten/trosuppfattningen 
baserar sig på? 

  

Skriver man om 
buddhismen i olika länder? 
Beskrivs både rituella och 
trosmässiga skillnader? 

  

Gör man skillnad på nutida 
buddhism och äldre former 
av buddhism? 

  

Övriga intressanta 
upptäckter som har med 
temat att göra. 
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3. Hur behandlar texten 
grundläggande 
buddhistiska 
trosuppfattningar 
respektive religiösa riter?   

Hur stor andel av texten 
behandlar grundläggande 
trosuppfattning respektive 
den rituella religiositeten? 

  

Nämns trosuppfattningar i 
samband med det rituella? 

  

Vilken tro nämns? Handlar 
det om människors 
personliga tro eller äldre 
religiösa texter/traditioner? 

  

Gör förklaringarna av 
trosuppfattningar, 
traditioner, riter och 
symboler att buddhismen 
blir förståelig eller 
relaterbar? 

  

Övriga intressanta 
upptäckter som har med 
temat att göra. 

  

 


