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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att studera hur hinduismen har framställts i läroböcker för undervisning i 

ämnet religionskunskap på gymnasiet, fr.o.m. Lgy 65 fram till idag, utifrån en substantiell och 

funktionell förståelse av religion och religiositet. I uppsatsen studerar jag sex läroböcker aktuella 

för tre olika läroplaner: Lgy 65, Lgy supplement 78, samt Gy 11. Metoden är kvalitativ textanalys, 

med utgångspunkt i uppsatsens teoretiska huvudbegrepp: substantiell-funktionell 

religionsförståelse. Resultatet visar på att hinduismen har framställts olika över tid. I studerade 

kursböcker från 60-talet framstår hinduismen tydligast substantiellt beskriven utifrån en 

intellektuellt och textuellt orienterad religiositet, medan 80-talets och 10-talets läroböcker i olika 

utsträckning ger uttryck för både substantiell och funktionell religionsförståelse. Både 80-talets 

och 10-talets läroböcker framhåller hinduismen som en praktiskt rituellt levd religion. Tydligt 

skiljer sig dock dessa åt i hur 80-talets böcker intar en existentiell utgångspunkt vid studiet av 

hinduism, medan 10-talets läroböcker har ett betonat religionsvetenskapligt perspektiv. I 

slutdiskussionen förhåller jag mig till hur de olika läroböckernas innehållsliga prioriteringar kan 

förstås stå i relation till läroplanernas skrivningar. Ämnesplanerna kan anses ha haft stor inverkan 

på prioriteringarna i läroboksstoffet, där det framhållna kravet på objektivitet i Lgy 65 stämmer 

väl överens med läroböckernas distanserade beskrivning av hinduismen, medan Lgy supplement 

78 tar utgångspunkt i livsfrågornas centrala utgångspunkt för studiet av religion, vilket förklarar 

den individorienterade och existentiella framställningen av hinduismen i dessa läroböcker. I Gy 

11 präglas ämnet tydligare av religionsvetenskapliga skrivningar som framhåller det 

samhällsvetenskapliga perspektivet av religionsstudiet, vilket också stämmer överens med det mer 

samhällsvetenskapligt betonade förståelsen av hinduismen som kommer till uttryck i 10-talets 

skolböcker. Slutligen förhåller jag mig till hur läroböckernas framställning av hinduismen kan 

förstås i skenet av en orientalistisk idékritik. Tydligast orientalistisk blir framställningen av 

hinduismen i 60-talets läroböcker, i form av jämförelser med västerländska förståelsehorisonter 

av religion och religiositet, samt i den intellektuella och textuellt baserade utgångspunkten för 

studiet av hinduism. Likväl märks det orientalistiska arvet över tid i de fall där valet av innehåll i 

textböcker främst tjänar en alienerande framställning av den religiösa människan (främst vid 

framställningen av hinduiska gudarna).  
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Bakgrund 

Varför studerar svenska elever religion? I ett land som ofta hävdas vara världens mest 

sekulariserade är religionskunskap ett obligatoriskt inslag på schemat genom alla grundskolans 

stadier och ett gemensamt ämne för gymnasiets olika inriktningar. Hur kan en sådan 

ämnesprioritering motiveras? Vid en internationell jämförelse inser vi snabbt att religionskunskap 

som ämne inte är ett givet inslag i västvärldens skolsystem. Inte heller följer undervisningen 

samma formella innehåll länder emellan med religionskunskap på schemat. I Frankrike och USA 

har man exempelvis sedan länge gjort upp med statlig religionsundervisning och tydligt skiljt det 

offentliga utbildningssystemet åt från religiöst orienterade frågor. I andra länder, som Finland och 

Tyskland, utgör konfessionell religionsundervisning ett inslag på schemat i det statliga 

skolsystemet, men då i en särartsmiljö, där studiet sker inom var individs egen trosuppfattning1. 

Hur motiveras då den svenska formen av undervisning, som icke konfessionell men obligatorisk? 

Så sent som i augusti 2013 svarade utbildningsminister Jan Björklund på just denna fråga, i ett 

skriftligt replikskifte med den socialdemokratiske riksdagsledarmoten Peter Persson. Persson 

föreslog att religionskunskapsämnet borde avskaffas. Upptäckten av Higgspartikeln innebär 

vetenskapens oåterkalleliga övertrumfande av guds existens och avskaffandet av religionsämnet 

vore därav en naturlig konsekvens, ansåg Persson. På så vis skulle skolan till slut kunna bli 

fullständigt neutral i relation till de individuella trosuppfattningarna. Det kulturarvsbärande 

innehållet inom religionskunskapen skulle fortsättningsvis kunna undervisas inom ämnena 

historia, samhällskunskap och filosofi2.  Björklunds svarade så här på Perssons fråga: 

I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra 

livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. Enligt läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) samt läroplanen för gymnasieskolan ska 

undervisningen i ämnet religionskunskap därför bland annat syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar3. 

Björklund belyser här det som för honom är religionskunskapens själva essens och vilket jag 

tror många är beredda att instämma i. Kunskaper i religionskunskap har inte bara ett 

kunskapernas egenvärde, de är även tänkta att bidra till ömsesidig förståelse och tollerens inför 

olika sätt att leva och tro.  

Men samtidigt som mellanmänsklig förståelse, framskrivits och betonats i de senaste 

läroplanerna, har individuell reflexivitet inför existentiella frågor tonats ned. Detta senare 

perspektiv, som sedan 60-talets slut varit ämnets själva utgångspunkt. I Björklunds svar kan 

                                                 
1 Björlin (2006), s.27 
2http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-

svar/Higgspartikeln-och-religios-ne_H011675/ (2014-01-02) 
3http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-

fragor/Higgspartikeln-och-religios-ne_H012675/ (2014-01-02) 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Higgspartikeln-och-religios-ne_H011675/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Higgspartikeln-och-religios-ne_H011675/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Higgspartikeln-och-religios-ne_H012675/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Svar-pa-skriftliga-fragor/Higgspartikeln-och-religios-ne_H012675/
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tydligt utläsas att vägen till ömsesidig förståelse mellan människor går via kunskaper om religion. 

Inte via förståelse för religion. Denna diskursförskjutning kan ses som ett försök att tillgodose det 

objektivitetskrav som en icke konfessionell religionsundervisning i mångkulturell kontext 

förutsätter, där existentiella närmanden av religiösa frågor med tydligt inifrånperspektiv kan ses 

på som tveksamt närliggande assimilering in i religiositet. En sådan diskursförskjutning skulle 

också kunna hävdas tillmötesgå Peter Perssons intressen, då religionskunskap utan existentiella 

ansatser riskerar att förlora sin särprägel och alltmer i sin utformning likna just samhällskunskap, 

historia och filosofi.  

I det mångkulturella och icke konfessionella samhällets religionskunskapsundervisning 

blottläggs således en konfliktlinje, där studiet av de olika konfessionerna bör ske på så vis att 

ingen religion särbehandlas. Resulterar inte ett sådant utifrånperspektiv ofrånkomligen i allt för 

ytliga deskriptiva kunskaper om religioner och religiositet? Eller för att låna lärarutbildare och 

religionsvetenskapslektor Boel Westerbergs ord: 

det skulle kunna vara så att ökad information om olika traditioner i sämsta fall kan öka fördomar 

och avståndstaganden, om det förblir just information och dessutom, vilket sker, med tonvikt på 

det särkskiljande och exotiska... Signalen är: religion är något för andra, folk långt borta eller 

människor förr i världen – innan vi visste bättre. Det är ingenting som har med våra liv och våra 

frågor att göra.4  

Mitt intresse i uppsatsen härrör härifrån. Ur den konfliktlinje där objektivitetskrav och 

utifrånperspektiv ska förse eleverna med beredskap för förståelse inför mötet med det 

mångkulturella samhället. Följaktligen: Hur lyckas skolan i religionskunskapen implementera 

undervisningsmålet om att skapa ömsesidig förståelse mellan människor? Efter egenstudier i 

ämnets omdanande historia har jag vidgat mitt intresse till att vilja se hur förutsättningarna för 

mellanmänslig förståelse har sett ut över tid och hur undervisningsmålen - så de varit utformade i 

olika läroplaner - kan förstås ha inverkat på förutsättningarna för mellanmänsklig förståelse i 

religionskunskapsundervisningen. Perspektivet är brett och kräver så klart, likt alla 

undersökningar avgränsas. I den här uppsatsen tar jag utgångspunkt i studiet av världsreligionen 

hinduism. Valet gör jag utifrån kunskapsområdets komplexitet. Hinduismen utmärker sig på 

många sätt som diametralt annorlunda, sett till symbolers värden, tidsuppfattning, jaget och 

kollektivet och livsriktningar och mål, och kan dessutom i sin nuvarande form i stor utstäckning 

förstås som en intellektuell efterkonstruktion, vilket jag återkommer till senare i uppsatsen. I sin 

pluralistiska gestaltning saknar hinduismen grundare, enhetlig textkanon, gudsuppfattning och 

allmängiltiga ritualer och frälsningsvägar. Därav är framställnigen av religionen i sig inte på 

förhand given och borde kunna förstås som väldigt olika beroende på vilken del av religionen 

som ges företräde och betonas. Med den här kännedomen i beaktande ter det sig närmast 

hopplös att försöka sammanfatta hinduismen på ett sätt som överensstämmer med kursmålet att 

skapa förutsättningar för förståelse mellan människor.  

                                                 
4 Westerberg (2006), s.215 
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Litteraturöversikt 

Religionskunskap som ämne: en kortare historisk exposé 

Svensk religionskunskapsundervisning har genomgått en rad dramatiska förändringar de senaste 

hundra åren. Från undervisning i gudsfruktighet och Luthersk katekesläsning till 

religionsvetenskapliga ansatser för komparativa studier av den religiösa människans olika uttryckt. 

För att förstå nuvarande läroplans utformning är det viktigt att förstå ämnets utveckling över tid. 

Dessutom utgör ämnets olika utformningar helt olika förutsättningar för inifrån- respektive 

utifrånperspektiv i förståelsen av religioner och religiositet.  

Konfessionell fostran i sann kristendom 

1842 beslutade Sveriges riksdag om införandet av en allmän folkskola, alla barn förväntades för 

första gången delta i skolundervisning. Dessförinnan hade hemundervisning bedrivits genom 

husförhör och konfirmationslära under kyrkans uppsyn, vilket medförde att Sverige hade en 

befolkning som var läskunnig redan i början av 1700-talet. Skolreformen 1842 medförde att alla 

landets socknar på kort tid var tvungna att uppföra skollokaler och skaffa fram lärare. Den 

snabba omställningen innebar därför att läraranas pedagogiska kompetenser ofta var bristfälliga, 

om de ens i någon utsträckning var existerande5. Sven G Hartman liknar de första 75 åren av 

svenska folkskolor vid nordafrikanska koranskolor av idag, kristendomsundervisningen utgjorde 

större delen av skoldagen och syftade till att fostra svenska medborgare i sann kristlig anda6. 

Undervisningen bestod främst i utantilläsning av den lutherska katekesen, men även av bön och 

psalmsång. Vid högre skolgång kompletterades katekes- och bibelläsningen av kyrkohistoria och 

studier i trossatsernas sanna innebörd. Lärarna försäkrade sig om elevernas aktiva deltagande vid 

helgmässorna genom att hålla predikoförhör. Kyrkans inflytande på undervisningen var således 

under tiden fullkomlig och i Normalplan för folkskolan 1978 fastslogs hur bildningsuppdraget 

inte skulle tillåtas överskugga skolgångens fostrande uppdrag7. 

 

Konfessionella majoritetssamhällets skola utmanas 

Under sekelskiftet 1800-1900 växte folkrörelserna sig starka. Kritiska röster mot den 

konfessionella undervisningen hade då höjts inom den framväxande arbetarrörelsen, men även 

från liberalt håll och bland frikyrkorörelseanhängare som ansåg undervisningen för konfessionellt 

                                                 
5 Larsson (2006), s.114-118 
6 Hartman (1994), s. 11-12 
7 Larsson (2006), s.114-118 
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knuten till svenska kyrkan8. Även vissa folkskollärare ställde sig kritiska till katekesläsningens roll i 

undervisningen och krävde en skola med ett större pedagogiskt inflytande. Kravet på en skola för 

alla ledde 1919 till att ämnet bytte namn från biblisk historia, bibelläsning och katekes till 

kristendom. I och med den nya undervisningsplanen försvann katekesen och följaktligen även 

skolans tydligaste bundenhet till den svenska kyrkans konfirmation (Hartman). Undervisningens 

fokus förflyttades samtidigt från kyrklig dogmatisk läsning av bibeln till fokus på nya testamentet 

och bergspredikan, med Jesus egen lära som utgångspunkt för studiet av kristendomen. 

Undervisningen var fortfarande starkt underordnad kyrklig kristlighet och varje skoldag inleddes 

med morgonsamling och andakt. Men skrivningarna om ren evangelistisk lära och gudsfruktighet 

var nu borttagna ur ämnesplanerna och förestod en snar drastisk förändring av ämnets 

utformning9. 

 

Krav på objektivitet 

Under 60-talet kom objektiviteten att stå i centrum för debatten om kristendomskunskapens 

utformning. I läroplanen Lgr 1962 infördes objektivitetskravet, vilket innebar krav på saklig 

undervisning i relation till kristendomens innebörd och innehåll, för att eleverna själva skulle ges 

möjligheten att finna en personlig uppfattning i livsfrågor10. Ämnet bytte namn till 

kristendomskunskap vilket betonade att det inte längre rörde sig om ett ämne med särställning i 

relation till övriga ämnen. 1952 delgavs svenska medborgare villkorslös rätt att gå ur svenska 

kyrkan, kristendomskunskap kunde därefter inte motiveras utifrån en gemensam kristen fostran. 

Istället betonades ämnets betydelse för förvaltandet av det svenska kulturarvet. Religiositet och 

livsåskådningar skulle således studeras utifrån och objektivt.  I kursplanernas ämnesinnehåll 

inrymdes nu även icke kristna religioner och religionskritiska strömningar som betonade 

delmoment. Etiken fick också ett uttalat utrymme som eget kursmål. I gymnasieskolans nya 

läroplan 1965 bytte så ämnet till sist namn till dagens religionskunskap, så även i grundskolan i 

och med läroplanen Lgr 6911. 

 

Elevcentrerad undervisning och dialogiskt innehåll 

Alltsedan katekesundervisningens dagar hade kristendomskunskapens läroplaner utgått från 

lärarstoffscentrerad undervisning med utgångspunkt i bokens och lärarens förkunnelser i ämnet. 

Detta förhållningssätt utsattes för kritik i och med införandet av objektivitetskravet. I en strikt 

objektiv lärarstoffscentrerad undervisning utan tidigare inlevelseförkunnelser om Kristi liv 

                                                 
8 Algottsson (1975), s. 37-59 
9 Larsson (2006), s.118-125 
10 Hartman (1994), s.14-16 
11 Larsson (2006), s. 125-130 
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framstod ämnet väl akademiskt stelt och tråkigt. I och med den stora elevundersökningen 

Tonåringen och livsfrågorna (1969) blev det uttalat satt på pränt att elevernas kände ointresse för 

religionsundervisningens innehåll. Samtidigt fann undersökningen att ungdomarna hade ett stort 

intresse för de allmänmänskliga livsfrågorna. Som följd av denna insikt och med inspiration från 

den samtida utvecklingen i England, omorienterades religionskunskapens innehåll så att den 

sedermera skulle utgå från elevernas egna livserfarenheter. I och med övergången till nya 

läroplaner i 60-talets slut skedde en omorientering mot elevcentrad undervisning med mer 

dialogiska riktlinjer. Begreppet livsfrågor inträder i läroplanerna från och med Lgr 69 och Lgy 70 

och blir de nästkommande tio åren ett allt mer centralt begrepp inom religionskunskapsämnet. 

En annan önskad vinst med omorienteringen mot livsfrågor var sökandet efter en minsta 

gemensam beröringspunktpunkt i ett allt mer värdepluralistiskt samhälle. Livsfrågorna kom på så 

vis att anses som existentiellt orienterade och allmänmänskligt angelägna oavsett religiös 

övertygelse eller livsåskådning. Allra tydligaste tog detta elevcentrerade dialektiska perspektiv sig 

uttryck i läroplanstexter från sent 70-tal; i form av 1978 års supplement för religionsundervisning 

för gymnasieskolan, samt senare i Lgr 80. I dessa läroplansskrivningar blev elevernas egna 

livsfrågor och etiska förhållningssätt själva utgångspunkten för ämnet12.  

 

Objektivitetskravets återkomst? 

Under 90-talet upplevde religionsämnet en renässans, på så sätt att det åter blev obligatoriskt att 

läsa religionskunskap inom alla gymnasiets inriktningar, vilket inte varit fallet under de senaste 

årtiondena Från att ämnets innehållsliga utgångspunkt varit kristen fostran, senare bildnings- och 

kulturarvsförmedlande och därefter personlighetsutvecklande och livsåskådningsorienterande, 

fick nu ämnet meningen av medborgarskapande, med huvudfokus på behovet av 

värdegrundsanalys i det mångkulturella samhället13. Samtidigt behöll ämnet sin 

livsåskådningscentrerade tyngdpunkt i 94 års läroplan (Lpo 94). Sedan dess har ämnet allt mer 

rört sig bort från det existentiella och individualistiska perspektivet, särskilt på gymnasiekolans 

nivå. Ola Björlin har reflekterat över innehållsutvecklingen i den nya läroplanen för gymnasiet 

(Gy 11) och konstaterar i tidsskriften Religion och Livsfrågor att ämnesplanerna innebär en allt mer 

religionsvetenskaplig inriktning på de livsfrågeorienterade perspektivens bekostnad. Denna 

förskjutning kan förstås som ett försök att orientera om religionskunskapen i en mer tydligt 

teoretisk riktning14, men också som ett uttryck för viljan att betona undervisningen 

medborgarutbildande uppdrag, för beredskap inför livet i en mångkulturell kontext15.  

                                                 
12 Hartman (1994), s.17-18 
13 Hartman (2000), s.230 
14 Björlin, (2011) 
15 Hartman (2000), s.230 
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Sammanfattningsvis kan ämnet förstås ha haft tre omvälvande brytpunkter. Den första, i och 

med sekulariseringsfaktorns inverkan på den konfessionella kristendomsundervisningen till 

förmån för ett tydligt objektivitetskrav i 60-talets läroplaner, den andra i och med 78 års 

supplement till Lgy 70, när ämnets huvudsakliga utgångspunkt blev elevens egna erfarenheter av 

de existentiella och allmänmänskliga frågorna, och slutligen Gy 11, där pluralitetsfaktorn spelade 

roll för att ämnesplanernas skrivningar om existentiella perspektiv har fått ge vika för en mer 

religionsvetenskaplig utgångspunkt för studiet av religion och religiositet. Dessa tre brytpunkter 

kommer utgöra intressecentrum för den här studiens undersökning av religionsämnets 

framställning av hinduismen över tid. 

Läroboken roll i undervisningssituationen 

Religionsämnets utveckling över tid har inneburit olika förutsättningar för undervisning i 

religionskunskap. Det ter sig således troligt att undervisningen framställt hinduismen olika i de 

olika brytpunkternas för studiet av ämnet. För att kunna studera denna framställning över tid tar 

jag utgångspunkt i undervisningens läromedel. Läromedel tenderar att definieras utifrån ett vidgat 

textbegrepp, vilket innebär: »sådant som lärare och elever väljer att använda för att nå uppsatta 

mål » (SOU 1992:94 s 170). Utifrån en så vid begreppsförståelse kan allt från klassrumsplanscher 

och tidsskrifter, till filmer och bildspelspresentationer förstås som läromedel, vilka jag inte har för 

avsikt att undersöka i den här uppsatsen. Istället avgränsar jag begreppet till att avse den 

traditionella läroboken, så som Janne Holmén definierar den i sin avhandling: Den politiska 

läroboken (2006). Läroboken är här: »en bok som kontinuerligt används i undervisningen och som 

innehåller väsentliga delar av det stoff som skall inläras16».  Mitt val av läroboken som 

studiematerial motiverar jag utifrån dess ohotade särställning, som kunskapsförmedlare i 

undervisningen. Denna särställning möjliggörs genom en outtalad överenskommelse mellan lärare 

och elev om dess centrala position som förmedlande ämnets mål, konstaterar Jörgen Mattlar i sin 

doktorsavhandling: Skolbokspropaganda – En ideologianalys av läroböcker i svenska som andra språk 

(1996-2005) (2008). Medan läroplaner byts ut över tid förblir lärobokens status intakt central och 

således en viktig symbolbärare vid upprätthållandet av ämnets status17.  

Varför har då läroboken en så central roll i undervisningssituationen? Pedagogikprofessor Boel 

Englund (1999) besvarar denna fråga genom att identifierar fyra förklaringsfaktorer. Läroboken 

får sin plats genom att auktorisera undervisningens innehåll och garantera att ämnets mål uppnås. 

Läroboken förväntas förmedla kunskaper som motsvarar ämnesplanernas kunskapsmål. Dessa 

kunskaper kan sedan valideras i form av prov, som visar på att eleverna tillgodosett sig de 

förmedlade kunskaperna.  Dessutom manifesterar läroboken sammanhållande och innehållsligt 

gemenskapande egenskaper, där läroboken ger ämnesstudiet en tydlig riktning och ett tydligt 

                                                 
16 Holmén (2006), s. 23 
17 Mattlar (2008), s.20 
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sammanhang. Den tredje förklaringsfaktoren handlar om lärobokens praktiskt sammanhållande 

funktion, när elever hamnar i otakt i undervisningen, finns alltid ett tydligt innehåll för läraren att 

hänvisa till. Dessutom har läroboken en viktig disciplinerande egenskap, där den medskapar 

ordning i undervisningssituationen18.  

Vidare visar Holmén lärobokens avgörande roll för att läroplansskrivningarna ska omsättas i 

faktisk undervisning. Holmén hänvisar till Tomas Englunds forskning, där Englund konstarerar 

att läroplanen som styrmedel består av en rad politiska överenskommelser. Dessa 

överenskommelser står sedan läroboksförfattaren i uppgift att uttolka. Därefter är det läromedlet 

som spelar avgörande roll i undervisningssituationen och således bestämmer gränserna för 

undervisningens utformning19. Läromedlets innehåll beror även, förutom tolkningar av 

läroplansskrivelser, på överenskommelser, enligt marknadens principer. Det handlar om vilken 

form av läromedel som lärare efterfrågar i sin undervisning. Här spelar till viss del ekonomiska 

ramfaktorer in, men nästan lika avgörande är lärarnas förväntningar på innehållets lämplighet som 

kunskapsförmedlande. Således utformas läroböckernas stoff utifrån läromedelsförfattares och 

undervisande lärares förväntningar på lämpligt innehåll i rådande samhällskontext. 

 Sammanfattningsvis kan vi förstå läroböckerna som avgörande för undervisningens utformning. 

Läroböckernas innehåll beror på författarnas tolkningar av ställda mål i läroplanerna, samt 

förväntningar på goda kunskaper i rådande samhällsklimat utifrån de tankar och idédebatter som 

präglar lärobokens samtid. Med religionskunskapsämnets dramatiska omvälvningar i minnet 

borde således även läromedlens utformning ha behövt revideras för att stämma överens med de 

krav som rådande målbestämmelser förkunnat, samt för att överensstämma med förväntningar 

på innehåll i relation till rådande samhällskontext20. Vid en studie av lärobokstexternas 

framställningar av hinduismen över tid ter det sig därav intressant att studera dessa i relation till 

rådande läroplansskrivningar och ämnets historiska förändringar. 

                                                 
18 Englund (1999), s.339-340 
19 Holmén (2006), s.24 
20 Holmén (2006), s.25-26 
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Tidigare forskning 

Det har bedrivits relativt lite forskning på avancerad nivå inom fältet läromedelsanalys av 

religionskunskapsböcker. Däremot ter det sig vara ett populärt val av examensarbetesämne hos 

studenter på lärarprogrammet.  

De examensarbeten och övriga uppsatser jag tagit del av avhandlar främst islam. Det handlar 

exempelvis om postkolonial kritik utifrån hur läromedelstexterna ger uttryck för ett vi/de-

perspektiv i framställningen av islam, som i Mirjam Berglunds examensuppsats Orientalistisk 

islambild? – Bilden av islam i tre religionsläroböcker för grundskolans senare år (2009), eller med 

genusanalytisk utgångspunkt i hur den muslimska kvinnan framställs, som i Aho Alps 

examensarbete: Senare års bild av den muslimska kvinnan i gymnasieskolans läromedel (2007).  Studier av 

framställningen av hinduism i läroböcker är mer sällsynta, men förekommer. Bland annat 

avhandlar Malmberg & Sonefjords hur islam och hinduism framställs i läromedel för 

grundskolans senare år och gymnasiet utifrån ett genusperspektiv, i sitt examensarbete Islam och 

hinduism ur ett genusperspektiv – En granskning av ett urvalreligions-läroböcker på grundskole- och 

gymnasienivå (2006). Ett annat exempel är Sofie Skoglunds examensarbete: Hinduiska kvinnor och 

män - En bildanalys av läroböcker i religionskunskap för årskurs 9 ur ett genusperspektiv (2009), som när-

studerat bilder i hinduismkapitlen i läroböcker för gymnasiet utifrån ett genusperspektiv.  

Jag har inte hittat någon tidigare uppsats som utforskar läromedlens framställning av 

hinduismen sett till hur texterna skapar förutsättningar för mellanmänsklig förståelse. Det här 

ämnar bli perspektivet för den här uppsatsen och därmed mitt bidrag till det samlade 

forskningsfältet.  

Skolboks-islam 

Utifrån valet av ämne för den här uppsatsen är det oundvikligt att inte nämna Kjell 

Härenstams forskning inom området. Härenstam är professor i religionsvetenskap med inriktning 

religionsdidaktik i Karlstad och den främste auktoriteten i Sverige när det kommer till 

läromedelsstudier med inriktningen religionskunskapsböcker. Det är främst hans avhandling 

”Skolboks-islam. Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap” (1993)  som legat till grund 

för senare forskning inom fältet.  

I sin avhandling genomför Härenstam en jämförande studie av islam-kapitlen i ett urval 

läromedel vid olika tidpunkter. Härenstam undersöker vilken bild av islam de olika böckerna 

förmedlar och om deras innehåll överensstämmer med skrivningarna i läroplanerna för ämnet 

religionskunskap. Dessutom jämför han texternas framställning av islam med det han identifierar 

som muslimsk självförståelse så som den kommer till uttryck i ett urval islamuttolkares texter.  

Härenstam konstaterar att svenska läroböcker har förmedlat negativa och förenklade 

framställningar av islam genom historien, som sällan levt upp till ambitionen om saklighet och 
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objektivitet. Sett över tid präglas de tidigaste läromedel från 60-talet av en bild av islam som 

fanatisk och aggressiv. Senare skildras islam med en exotiserande blick och därefter förstås islam 

som kvinnoförtryckande21. 

Härenstam vidareutvecklar sina studier i: ”En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i 

ett urval av läroböcker” (2006). I studien granskar Härenstam hur islam och hinduism framställs i 

nutida läromedel, samt om innehållets framställningar kan förstås som förenliga med den svenska 

skolans värdegrund. Härenstam pekar här på det begränsade utrymme som varje religion ges i 

läroböckerna vilket medför en förenklad bild, varvid det fokus som väljs av författarna får 

avgörande betydelse för elevers förståelse av den religiöse. Om för stor del av skolbokens 

utrymme avhandlar innehåll som står i kontrast med skolans värdegrund riskerar elevernas att 

påverkas överdrivet negativt i sin förståelse av religionen22.  

Härenstam ser i den här studien en positiv utveklingstrend vad gäller religionsböckernas 

framställning av islam, jämfört med de läromedel Härenstam tidigare studerat. Vad gäller 

hinduismen anser Härenstam dock att böckerna brister i saklighet. Böckerna framställer 

hinduismen, som en religion som saknar medkännande med svaga och utsatta. I den mån det går 

att koppla religionen till skolans värdegrund är det i kapitel som avhandlar Mahatma Gandhi och 

hans icke-våldsgärningar23.  

Den senare studien är extra intressant som utgångspunkt för min egen uppsats, då den visar på 

diskrepansen mellan skolans värdegrundsarbete som främjande förståelse mellan människor och 

den faktiska framställningen av religionen hinduism i läromedlen. 

                                                 
21 Härenstam (1993) 
22 Härenstam (2006) 
23 Härenstam (2006), s.48 
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Teoretiska utgångspunkter 

Konstruktivistisk kunskapssyn 

Motiven för mitt val av läroboken som studieobjekt argumenterade jag för i tidigare avsnitt. För 

att kunna studera läroböckernas framställningar som medskapande vår vidare förståelse av 

hinduismen, behöver några teoretiska grundantaganden kring den konstruktivistiska 

kunskapssynen tydliggöras.  

Uppsatsens epistemologiska och ontologiska utgångspunkt är sociokonstruktivistisk och 

hermeneutisk. Människan konstruerar och situerar sin verklighet inom en social och språklig 

kontext Kontexten medför bestämda förutsättningar inom vilka världen begreppsliggörs. Jaget är 

situerat, genom att människan är bunden till ett visst språkspel24, vilket innebär att orden får 

mening i det sammanhang de brukas. På samma sätt formas fakta av sociala och språkliga 

förhållanden, vilka medformar verkligheten.25 Dessa genom språkets situerade verkligheter 

innebär diskurser, genom vilka vi erfar verkligheten. En diskurs innebär här, i enlighet med 

Ernesto Laclau och Chantla Mouffes diskursteoretiska förståelse, en elementens tillfälliga 

låsningar, som för med sig att hinduismen i läroböckerna framställs i enlighet med en given 

förståelse26.  

Utifrån en konstruktivistisk kunskapssyn erfar vi aldrig verkligheten objektivt. Denna premiss 

gäller även för mig när jag kommer närma mig lärobokstexterna. Den sociokulturella kontext 

inom vilken vi alla verkar, utgör ett begränsande ramverk för vår förståelse av världen. När vi 

möter något utanför den kända begreppsvärlden blir vi tvungna att förhålla oss till det nya genom 

att begreppsliggöra och beskriva det utifrån den egna förståelsehorisonten. Vi tolkar således alltid 

det vi erfar.  

Förutsättningarna för oss att tillgodogöra nya kunskaper bestäms i mötet med den alternativa 

förståelsehorisonten27. Vid kunskapsutveckling reorganiseras förståelsen av verkligheten och 

jaget, vilket medför att den punkt vi en gång befann oss i vid mötet med det okända är en annan 

när vi sedan tillgodogjort oss kunskaperna som våra egna, med en vidgad förståelsehorisont. 

Kunskapsutveckling sker således ständigt i dialogisk relation mellan det egna subjektet och 

världen utanför. Beroende på levda omständigheter får vår förståelse av verkligheten olika 

betydelser i olika kontexter 

Med Ricoeurs filosofiska premisser utgår jag från att kunskapsbegreppet förutsätter ett 

relationellt förhållande mellan förklaring och förståelse. Båda är nödvändiga inslag i 

                                                 
24 Utifrån Wittgensteins förståelse av språkspel, I Lübcke P (red.)(1993) 
25 Härenstam (2000), s.137-140 
26 Winter Jørgensen & Phillips (2000), s. 31-66 
27 I enlighet med Gardamers hermeneutiska cirkel, I Lübcke P (red.)(1993) 
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kunskapsutveckling och tolkning av text, eller som Ricoeur uttrycker det: Utan förståelse blir 

förklaringen blind och utan förklaring blir förståelsen tom28. 

Som borde framgått vid det här laget innebär en sociokonstruktivistisk och hermeneutisk 

förståelse ett kritiskt förhållande till absolut kunskap, i mitt fall gällande religion och religiositet. 

Läromedelstexterna blir kommunikativa agenter för verklighetsuppfattningar som reproduktioner 

av vissa givna kunskaper och kunskapstraditioner, som läsaren i sin tur blir medskapande till 

genom interaktion med texten i en lärandesituation – given sin kontext.  

Orientalism/postkolonial teori 

I enlighet med den diskursiva förståelsen av elementens tillfälliga låsningar som medskapande 

våra förnimmelser av verkligheten behöver jag i en läroboksstudie av hinduismen ta hänsyn till 

den kritik som riktats mot det västerländska utbildningsväsendets historiska framställning av 

hinduismen. I min uppsats har jag använt mig av Robert Kings bok Orientalism and Religion: Post-

Colonial Theory, India and "The Mystic East” som underlag för att belysa denna orientalistiska 

idékritik.   

Orientalism som teoretiskt begrepp introducerades av Edward Said 1978, då han i det 

banbrytande verket Orientalism: Western Conception of the Orient förklarade diskursen om orienten 

som av yttersta betydelse för kolonialmakternas legitimerande av politiska överordning och 

förtryck av de koloniserade folken i öst. Ytterst kännetecknas den orientalistiska diskursen av den 

koloniala blickens företrädanderätt att beskriva och spegla orienten genom occidenten och den 

västerländska idétraditionen. På så vis fann de västerländska kolonisatörerna berättigande för sin 

överordnade ställning, genom att identifiera avsaknaden av civilisation och västerländska ideal 

hos de koloniserade folken.29  

Med orientalistisk idékritik som utgångspunkt redogör King för hur de brittiska 

kolonisatörerna under 1800-talet konstruerade den västerländska förståelsen av hinduismen som 

rationalitetens antites. King identifierar främst två huvuddrag som särskilt avgörande för vår 

förståelse av hinduismen idag. Det första är att identifiera den vediska skrifttraditionen som 

hinduismens kärna (en textualiserad förståelse av Indiens religiösa liv). Det andra berör implicita 

och explicita förklaringar av det religiösa livets innehåll utifrån en judisk-kristen 

religionsförståelse.30   

Med en protestantistisk utgångspunkt sökte således orientalister på 1800-talet hinduismens 

källa i skrifttraditionerna. King betonar att det inte går att bortse från dessa texters faktiska 

existens, det kan däremot ifrågasättas huruvida de vid tidpunkten var representativa för det 

religiösa livet i Indien. Världsreligionen hinduism kom att få avgörande betydelse för den resta 

indiska nationalismen som så småningom anammade den kolonialistiska förståelsen av religionen. 

                                                 
28 Gustavsson, (1996) s.99 
29 King (1999), s. 82-89 
30 Ibid. s. 100 
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Idag är hinduismen som begrepp en faktisk realitet och den religiösa identitet Indier i stor 

uträckning bekänner tillhörighet. King ställer sig dock frågande inför om hinduism kan förstås 

som universell definition av indiskt religiöst liv, då det i en västerländsk utbildningskontext 

riskerar att representera en alltför elitistisk och textbaserad förståelse av det indiska religiösa livet. 

31 Den orientalistiska idékritiken av västfierad förståelse av hinduismen bör tas i beaktande som 

eventuell förklaringsfaktor i förståelsen av hinduismens framställning i läroböckerna och jag 

kommer därför ta dessa teorier i beaktande när jag närmar mig lärobokstexterna. 

Substantiell och funktionell religionsdefinition 

Vad är religion och hur kan vi förstå religion som samhälleligt fenomen? Vid utformandet av 

läroböcker för undervisning i religionskunskap framstår förståelsen av denna grundfråga som 

centralt avgörande för textens förmedlade perspektiv och innehåll - hur hinduismen framställs 

och således förstås genom läroböckernas texter. Att försöka begreppsliggöra vad religion 

egentligen är har alltid varit ett ämne för studier inom samhällsvetenskaperna. Religion som 

fenomen låter sig inte alltför enkelt begreppsliggöras inom avsnävande ramar, samtidigt som det i 

sin vidaste bemärkelse lätt ter sig urskiljningslöst jämte andra aktiviteter - kan exempelvis 

upplevelsen av en fotbollsmatch på hejarklacksläktaren karaktäriseras som religiös? En kategori 

av sätt att försöka förstå vad religion innebär är de som Furseth och Repstad (2005) benämner 

som substantiella religionsdefinitioner. Gemensamt för dessa definitioner är att de försöker 

beskriva vad religion är, utifrån objektet för vad människor tror på, utifrån symboler, språkbruk, 

trossatser och regelsystem, transcendenta verkligheter, filosofiska teman och gudabilder.32 Den 

substantiella definitionen tar utgångspunkt i religionens sanna essens oberoende av den troendes 

individuella upplevelser. Genom objektifieringen av begreppet religion görs det urskiljningsbart 

från övriga företeelser och upplevelser. Det blir också möjligt att studera jämförande olika 

religioner och religiösa upplevelser. 

Vanlig kritik som riktats mot substantiella religionsdefinitioner är att studiet av vad religion är lätt 

blir till studiet av vad den andra är och inte är, alltså hur det religiösa livet skiljer sig från det icke 

religiösa. Björn Skogar vidareutvecklar idén om den substantiella religionsdefinitionen som en 

etnocentrisk förståelse av religiositet och menar att den tenderar att bli till en sekulär förståelse av 

det religiösa livet, där religiositet ses på som en sektoriell företeelse, betingad med särskilda 

egenskapers inverkan på en viss typ av människors liv - de religiösas. En följd av synen på 

religiositet som given av påtvingande och utifrån givna konventioner är att den också riskerar att 

begränsa det religiösa livet till att endast omfatta kyrkoorienterad religiositet och inte beakta 

individens personliga religiositet33. 

                                                 
31 King (1999), s. 110-111 
32 Furseth &Repstad (2008), s.28-33 
33 Skogar (2007) s.76-78 
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Funktionella religionsdefinitioner är den andra kategorin av begreppsdefinitioner som Furseth & 

Repstad behandlar. Utgångspunken för dessa definitioner är att de istället utgår från vad religion 

gör. Här utgår vi från den vidaste bemärkelsen av religiositet, alltså vilka funktioner och behov 

religioner fyller för religiösa i deras vardagsliv och högtid, samt i relation till samhället. Då dessa 

definitioner inte ställer särskilda krav på religioners innehållsliga objekt undkommer studien av 

den här sortens religiositet oftare etnocentrism. De funktionella definitionerna försöker istället 

förstå den religiöses upplevelser utifrån den subjektiva erfarenheten. 

Kritik som vanligtvis riktas mot den funktionella religionsdefinitionen berör att den kan uppfattas 

som alltför vid i bemärkelsen av att kunna omfatta fenomen vi vanligen inte benämner som 

religiösa. Dessutom gör den religionen svår att studera som generell och allmängiltig. 34  

I den här uppsatsen kommer dessa begrepp utgöra teoretiska huvudbegrepp vid närmandet av 

läroböckernas texter om hinduism.  

 

 

 

                                                 
34 Furseth &Repstad (2008), s.34-37 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera hur hinduismen har framställts i läroböcker för 

undervisning i religionskunskap på gymnasiet, fr.o.m. Lgy 65 fram till idag. Jag kommer studera 

framställningen utifrån de teoretiska begreppen substantiell och funktionell religionsförståelse. 

Jag ämnar också diskutera hur textstoffet förhåller sig relationellt till kursplansskrivningarna och 

religionskunskapsämnets historiska förändringar, samt hur läromedlens framställning av 

hinduismen kan förstås i skenet av en orientalistisk idékritik, enligt hur den framställs av Richard 

King. 

 

 Hur svarar läroböckernas framställning av hinduismen mot substantiell och funktionell 

religionsförståelse? 

 Skiljer framställningen sig åt mellan läroböcker i jämförelse över tid? 

 Har förändringar i kursplanerna påverkat framställningen av hinduismen i 

läroböckerna och i så fall hur? 

 Har religionskunskapsämnets historiska förändringar påverkat framställningen av 

hinduismen i läroböckerna och i så fall hur? 

 Vilken roll spelar orientalistiska föreställningar för framställningen av hinduismen i 

läroböckerna?   
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Metod 

Kvalitativ textanalys 

För att besvara mina frågeställningar har jag valt att studera läroböcker i ämnet religionskunskap 

på gymnasienivå. Texterna utgör alla introduktionskapitel i ämnet hinduism För att studera dessa 

kommer jag använda mig av en kvalitativ textanalys. Den kvalitativa textanalysen utgår från en 

närstudie av en text för att identifiera och presentera data som mest tydligt svarar mot de i 

analysen ställda frågeställningar. Genom att bryta ner mitt material i textsegment avser jag att 

identifiera manifesta och/eller latenta budskap i texternas framställning av hinduismen. I 

resultatdelen presenterar jag dessa textsegment tematiskt utifrån svarskategorier utformade i ett 

analysschema. Syftet med den kvalitativa textanalysen är att systematisera och tydliggöra 

textinnehållet, utifrån hur de svarar mot uppsatsens teoretiska huvudbegrepp substantiell och 

funktionell religionsförståelse. Utöver att systematisera textens innehåll kommer jag också att 

kritiskt granska den innehållsliga framställningen utifrån läroplansskrivningarnas utformning, 

samt religionsämnets historiska förändringar. Dessutom ämnar jag diskutera materialet utifrån 

huruvida det blir idébärande för orientalistiska föreställningar om hinduismen som 

textualiserande och kristendomsjämförande. Den avslutande kritiskt granskande diskussionen har 

för avsikt att identifiera diskursen om hinduismen som den kommer till uttryck i 

religionsundervisningen och om den förändras över tid. 35   

Analysfrågor 

För att analysera textmaterialet kommer jag utgå från en eget vidareutvecklad begreppsdikotomi 

av uppsatsens teoretiska huvudbegrepp: substantiell-funktionell religionsförståelse. Varje 

begreppsdikotomi utgör följaktligen en egen analysenhet som svarar direkt mot huvudbegreppen 

substantiell och funktionell religionsförståelse. Begreppsschemat som följer nedan (tabell 1) är 

således tänkt att fungera i enlighet med anlysfrågornas logik, d v s hjälpa till att precisera 

forskningsproblemet36. I fallet med begreppsdikotomin substantiell-funktionell religionsförståelse 

handlar det främst om att reda ut och operationalisera huvudbegreppens betydelse för just den 

här uppsatsen, då begreppen i sig själva främst bör ses som kategorier av begrepp och därigenom 

inte innebär några absoluta definitioner. Genom att bryta ned huvudbegreppens dikotomi i 

mindre analysenheter har jag utformat en analysapparat som förväntas ge svar på de dimensioner 

av förståelserelationen substantiell-funktionell religionsförståelse som jag ämnar undersöka i den 

här uppsatsen.  

                                                 
35 Esaiasson m.fl. (2007), s.238-239. Om de olika formerna av textanalys.  
36 Esaiasson m.fl. (2007), s.243 
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Den första kategorin handlar om avstånd till det studerade fenomenet. Den substantiella 

utgångspunkten är att behålla distans till det studerade objektet, varvid texten befinner sig på en 

deskriptiv och komparativ nivå. Det handlar om att studera religiösa skeenden i sig, så som de 

manifesterar religion och religiositet. Den funktionella utgångspunkten är istället närmandet av 

fenomenet inifrån. Genom att kontextualisera de religiösa praktikerna i narrativt och 

erfarenhetsbaserat berättande, sätts olika skeenden och handlingar i ett förklarande sammanhang.  

Den andra analysenheten fokuserar på religionens framställning. Den substantiella utgångspunkten 

tar här fasta på innehåll som förklarande det religiösa livet, i form av teori, gudsframställningar, 

trosläror och filosofiska ansatser. Den funktionella utgångspunkten är istället den levda 

religiositeten, så som den manifesterar sig i det religiösa livet.  

Den tredje kategorin handlar om den religiöses handlingsutrymme i relation till den utövade religionen. En 

substantiell religionsförståelse utgår här från religionen som tvingande i sin natur; något som den 

religiöse måste förhålla sig till utifrån givna konventioner. Den funktionella utgångspunkten är 

istället att se till den religiöses handlingar som meningsskapande för individen. För att göra 

skillnaden tydligare kan vi exempelvis utgå från att se bönen antingen som något den bedjande 

utför för att det skapar mening, eller så utgår vi från att den religiöse ber för att religionen 

förutsätter bön. Båda påståendena kan vara sanna i sig, men medför olika budskapsförmedlingar 

och därigenom förutsättningar till förståelse.  

Den fjärde analysenheten handlar om betydelsen av individuella erfarenheter för förståelse av religion. I 

en substantiell framställning framstår religionen som individoberoende, något som existerar 

utanför den enskilde religionsutövaren. Den funktionalistiska förståelsen utgår motsatt från den 

upplevda individberoende förståelsen av religion. Slutligen innebär den femte analysenheten 

utgångspunkt för studiet av religion. Det substantiella perspektivet koncentrerar sig på den 

mellanmänskliga samhällsvetenskapliga, historiska och filosofiska ansatsen i förståelsen av 

religion och religiositet, medan den funktionella utgångspunkten innebär en erfarenhetsbaserade 

existentiell ansats, där religionen och det religiösa livet förklaras utifrån de funktioner den fyller i 

den religiöses liv och tillvaro. Sammanfattningsvis ser analysschemat ut så här: 

Tabell 1. 

Substantiell religionsförståelse Funktionell religionsförståelse 

Distans – beskrivande, jämförande/ Närhet – narrativ, erfarenhetsbaserad/ 

utifrånperspektiv inifrånperspektiv 

Teoretisk och filosofisk utgångspunkt Praktisk och erfarenhetsbaserad utgångspunkt 

Påtvingande och givna inslag Valbara och meningsskapande inslag 

Objektivt innehåll/individoberoende Subjektivt innehåll/individberoende 

Religionsvetenskaplig ansats/lära om religion Existentialistisk ansats/lära från religion 
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Avgränsningar 

I min textanalys kommer jag utgå från läromedel utformade för kursplanerna Lgy 65, Lgy 

supplement 78 och Gy11. Dessa nedslag innebär, som jag tidigare visat på, tre omvälvande 

brytpunkter för religionsämnet. Den första, i uppgörelsen med den konfessionella 

kristendomsundervisningen till förmån för ett tydligt objektivitetskrav i 60-talets läroplaner, den 

andra i och med 78 års supplement till Lgy 70, när ämnets utgångspunkt blev elevens erfarenheter 

av de existentiella och allmänmänskliga frågorna, och slutligen Gy 11, där ämnets existentiella 

perspektiv har fått ge vika för en mer religionsvetenskaplig utgångspunkt för studiet av religion 

och religiositet. Min hypotes är att dessa brytpunkter inneburit olika förutsättningar för 

framställningen av hinduismen, vilket borde märkas i texternas framställningar. Tillsammans ger 

de dessutom en god övergripande bild av hinduismens framställning i läromedlen över tid, från 

det att momentet andra icke-kristna religioner introduserades i religionskunskapen, fram till nutid.  

I resultatdelen kommer varje tidsepok presenteras var för sig; först genom en sammanställning 

av gällande läroplans kursinnehåll, sett till syfte, mål och metod; därefter följer ett gemensamt 

avsnitt för de läromedel som svarar mot den berörda läroplanen. 

Urvalet av läroplaner är stratifierat, medan de läromedel som representerar varje läroplan är 

slumpmässigt utvalda. Alla sex läromedel är utformade för grundkursundervisning i 

religionskunskap på gymnasiet. I analysen har jag endast utgått från de kapitel som handlar om 

hinduismen. Jag kommer dock presentera varje läromedel genom innehållslig disposition och 

utrymme för bokens olika delar. Presentationen tjänar främst till att ge en känsla för böckernas 

ämnesprioriteringar, samt för att se till hur stort utrymme hinduismen tilldelats i läromedel över 

tid. 

Reflektioner kring metod 

Tillsammans med varje läroplan kommer jag studera två läromedel som utformats utifrån dess 

skrivningar: d v s sammanlagt tre tidsnedslag och sex läromedel. Jag är medveten om att 

avgränsningen till dessa sex läromedel kan ifrågasättas som ett allt för begränsat underlag för att 

kunna säga något mer allmängiltigt om lärobokens framställning av hinduismen över tid. 

Samtidigt motiverar jag min avgränsning genom att hänvisa till den tidsbegränsning som varit 

gällande under arbetet med denna uppsats. Att studera fler läromedel, sett till varje tidsnedslag, 

skulle gett materialetet en mer nyanserad och rättvisande bild och att studera ett större material 

hade därför givetvis varit att föredra för att ge ökad validitet åt studien. Nu har jag istället försökt 

motverka ett godtyckligt resultat genom att åtminstone studera två läromedel från varje 

läroplansepok, detta för att minimera riskerna för att de läromedel jag valt ut ska utgöra allt för 

starka avvikelser från medianen sett till det typiska läromedelet under varje tidsperiod, utifrån 

texternas omfattning och framställning. Att endast ha sett till ett läromedel per tidsnedslag skulle 

inneburit direkta reliabilitetsproblem, då en text ensam som representant för en tidpunkt riskerar 
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att särskilja sig flagrant från övriga samtida läromedelstexter. Nu finns åtminstone en ytterligare 

text att korrelera varje läroboks innehåll horisontellt mot, före jämförelsen mellan tidsperioderna. 

Mitt utvalda material borde på så sätt tydligare kunna visa på tendenser i eventuella skillnader i 

framställningen av hinduismen över tid. 

Etiska överväganden 

I min textanalys försöker jag göra forskningsetiska överväganden i enighet med vad Codex klassar 

som god sed, d v s att inte förställa urkundernas innehåll samt att återge källorna på ett korrekt 

och rättvisande sätt. I och med att mitt textmaterial är av kvalitativ och hermeneutisk karaktär blir 

det viktigt att göra tolkningar av författarna utifrån överensstämmelser med deras intentioner 

med texterna, samt att inte förvränga innehållet genom bedräglig analys.37 

                                                 
37 www.codex.vr.se, (2013-10-02) 

http://www.codex.vr.se/
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Resultat 

Lgy 65 

Syfte, innehåll och metod (varför, vad och hur?) 

Undervisningen ska öka elevernas kunskaper inom olika livsåskådningar utan att påverka till 

förmån för någon viss åskådning. Eleverna ska få möjligheten att orientera sig i moraliska och 

religiösa problem, dessutom möjliggöras eftertanke och reflektion i livsåskådningsfrågor med 

bevarad tolerans inför andras livsåskådningar. Livsåskådningen är ett mänskligt behov och 

undervisningen ska tjäna till att reda ut hur en sådan uppstår, psykologiska och sociala faktorer, 

samt studiet av sekulariseringsprocesser. I anvisningarna till momentet icke-kristna religioner 

framkommer att kunskaperna ska förmedla något väsentligt nytt utöver det eleverna känner sedan 

grundskolan och ske på så vis att de ger en allsidig och god bild av studerad religion. Eleverna ska 

känna till och studera viktiga urkunder, gudstrons utformning, gudstjänstformer, samt olika 

frälsningsvägar och frälsningsmål. Studiet bör ske på så vis att religionen förstås i relation till 

samhället och studeras exempelvis med fördel genom vilka konselvenser det religiösa livet 

medför samhällslivet. De icke-kristna religionerna bör också förstås utifrån dess historiska 

landvinningsmässiga expansion eller tillbakagång, samt vilken betydelse de har/har haft för den 

afroasiatiska nationalismen, samt vilken relation de haft till modern västerländsk bildning, i 

bytingen mellan liberalism och traditionalism. 

Läromedel Lgy 65 

Religionskunskap för gymnasiet och fackskolan (1968)  

Författare: Jan Evers, Sören Halldén och Bengt Hägglund  

Boken består av tre avsnitt. Det första är livsåskådningsorienterat, där även sekulära 

religionskritiska hållningar avhandlas, liksom etik. Avsnittet upptar 84 av bokens 260 sidor. 

Nästkommande avsnitt behandlar kristendomen på 104 sidor. Det tredje avsnittet har namnet 

Icke-kristna religoner och behandlas på 48 sidor. Av dessa utgör 11 sidor av delavsnittet om 

hinduism. Utöver kapitlet om hinduism avhandlas även: Buddhismen, Jainismen, Judendomen, 

Islam, Kinas inhemska religonier (konfucianism och taoism), Buddhismen i Kina, Shinto, 

Buddhismen i Japan. 

Idéer och händelser i religionernas värld (1968) 

Författare: Gunnar Hillerdal  
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Hillerdals bok har ett omfång på 218 sidor. Bokens sidor disponeras i avsnitten: 

Världsreligionerna i nutiden, Kristendomen i kamp med andra livsuppfattningar, Personlig moral 

och samhällsetik, Ur kristen Idéhistoria, ur de icke-kristna religionernas idéhistoria. I kapitlet 

Världsreligionerna i nutiden avhandlas hinduismen på åtta sidor, samt i avsnittet Ur de icke-

kristna religionernas idéhistoria, där hinduismen avhandlas på fyra sidor. Dessutom omnämns 

hinduismens frälsningslära i ett stycke på s.87 i boken.  I bokens förord förkunnar Hillerdal att: 

Beträffande främmande religioner bör ett urval av de avsnitt som här presenteras regelmässigt komma till stånd.  

Avstånd till det studerade fenomenet 

Båda texterna förhåller sig på ett distanserat avstånd till det studerade fenomenet. Aldrig 

levandegörs hinduismen genom personliga erfarenhetsbeskrivningar, det handlar om vad 

hinduerna och de troende som kollektiv anser och vilka läror som förkunnas. Författarna 

uppehåller sig vid själva definitionen av hinduism och fastslår att hinduismen är svårdefinierad i 

sina många uttrycksformer: 

 
Hinduismen är inte en stiftad religion. Hinduerna själva anser att deras främsta texter är eviga eller 

har gudomligt ursprung… Inte i någon annan religion bekänner sig de troende till så olikartade 

föreställningar som inom hinduismen.38 

 

Nu som tidigare är hinduismen långt ifrån en enhetlig företeelse; det finns särriktningar och 

sekter i betydande uppfattning.39 

Hillerdahl (1968) beskriver mångfalden inriktningar som särarter och sekter, vilket antyder att 

dessa uttryck egentligen rör sig om avarter av den hinduism, vilken författarna därefter söker 

gemensamma nämnare för – den som är allmängiltig och jämförbar. Språket befinner sig 

följaktligen på en tydligt deskriptiv nivå. Ett typiskt exempel på denna form av framställning 

delges i beskrivningen av den sociala organisation, som kastsystemet utgör. I Evers, Halldén och 

Hägglund (1968) förkunnas att: 

Kasterna är rangordnade från den högsta – prästerliga – kasten ner genom ca 3000 kaster och 

underkaster till sudras, vilka utför kroppsarbete. Varje hindu föds in i ett kast och med bestämda 

sedvänjor på de flesta av livets områden. Den som inte tillhör ett kast räknas inte som hindu. 40 

Framställningen är kort och saklig, betonar den hierarkiska ordningen, samt vem som är hindu 

och inte, utan att kontextualisera eller förklara kastsystemets ursprung eller religiösa funktioner. 

Hillerdals förhåller sig i sin tur till kastsystemet utifrån de negativa konsekvenser det medför för 

hindusamhället (notera; det distanserade ordvalet hindusamhälle). 

Hela hindusamhället är uppdelat i högre och lägre kaster. Högst står prästkasterna, brahmanerna, 

som åtnjuter åtskilliga privilegier, men som också religiöst sett har ett utomordentligt stort ansvar. 

                                                 
38 Evers, Halldén och Hägglund (1968), s.209 
39 Hillerdahl (1968), s.22 
40 Evers, Halldén och Hägglund (1968), s. 209 



 

25 
 

En ortodox braman menar sig stå gudarna nära och måste akta sig för att befläckas genom 

umgängelse med andra människor…För övrigt gäller motsvarande om många andra kaster: de 

umgås helst enbart inom sin grupp.41 

Det levda livet som hindu beskrivs i texterna som mångskiftat. Med anspråk att generera god 

karma tar denna praktikernas rikedom sig uttryck bl. a. på följande sätt i texterna: 

De refererade tankarna (om att uppnå god karma, min anm.) kan sporra till utomordentliga men 

ofta socialt sett nog så märkliga religiösa prestationer. Hinduismens värld är fylld av gestalter, som 

sedda med västerländska ögon enbart ter sig fantastiska, ofta frånstötande.42 

Det finns former av hinduism som ur västerländsk synvinkel företer primitiva, med 

skräckinjagande drag: gudar och gudinnor, som sägs sända hungersnöd och pest.43 

Hillerdal har här övergett tanken att försöka ge förklaring till de märkliga gestaltningar inom vilka 

hinduismen tar sig uttryck och beskriver helt enkelt olika praktiker som exotiserande annorlunda, 

dessutom som frånstötande. Evers, Halldén och Hägglund förhåller i sin tur sig konfyst inför 

tillbedjan av djur som de tar sig uttryck inom hinduismen: 

Att betrakta djur som heliga ter sig mycket främmande för en västerlänning. För hinduer har 

emellertid både apor, ormar och framför allt kor tett sig religiöst vördnadsbjudande. Den heliga 

kon är omnämnd i Aartharvaveda, där en berömd hymn till kon bl. a. innehåller följande rader: 

”Dyrkan må jag ägna dig då du födes, dyrkan då du är född, dina svanshår, dina klövar, din form, 

du okränkbara, dyrkan!44 

Den helige kon lyfts fram som viktig i båda läromedlen.  Riktigt varför kon innehar denna höga 

ställning inom hinduismen delger inte Evers, Halldén och Hägglund vidare. Däremot framhåller 

texten praktiska olägenheter som denna ko-dyrkan medfört: 

Detta innebär bl.a. att trafiken kan stanna upp i en stad därför att en ko har lagt sig mitt i gatan. 

Allvarligare är att korna äter upp födoämnen som människorna skulle behöva.45  

Hillerdal bjuder i sin framställning på en annan vers om den helige kon, men redogör därutöver, 

till skillnad från Evers, Halldén och Hägglund, också för kon betydelse och varför den kan tänkas 

ha fått den ställning den har: 

Det är sant att hindun har nytta av kon i flera avseenden. Mjölken är naturligtvis ett viktigt 

näringsmedel. Djuren används vidare som dragare och kogödsel är i praktiken det viktigaste 

bränslet i de indiska hemmen.46 

Det religiösa livets praktiker beskrivs vidare också med distans. Som läsare förstår du att det 

utförs böner, utan att författarna vidare utvecklar hur dessa böner manifesteras eller blir 

meningsskapande. Dessutom radas ett antal religiösa högtider upp, kopplade till året och 

                                                 
41 Hillerdal (1968), s.23 
42 Hillerdal (1968), s.22 
43 Hillerdal (1968), s.25 
44 Evers, Halldén och Hägglund (1968)s. 219 
45 Evers, Halldén och Hägglund 1968, s.220 
46 Hillerdal 1968, s.23 
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livscykeln. Evers, Halldén och Hägglund betonar vid framställningen av dessa livets ritualer 

änkebränning och likbränning vid den heliga floden: 

Årstidernas växling firas med religiösa fester, likaså de olika stadierna i livet, t.ex. namngivning, 

inträdet i religiöst mogen ålder, bröllop och begravning. Förr i tiden förekom änkebränning, vilket 

innebar att en överlevande hustru fick bestiga sin mans likbål. Vallfart till heliga platser som 

Benares vid floden Ganges spelar stor roll. Ett bad i floden anses rena själen. I Benares finns en 

stor likbränningsplats. Sedan de döda bränts strös deras aska i floden.47 

Denna för ovana ögon onekligen kontrastrika och uppseendeväckande information sätts aldrig i 

ett sammanhang. Vilken funktion dessa livscykelns ritualer har, på ett existentiellt och symboliskt 

plan förblir outrett. I Evers, Halldén och Hägglunds gudsframställningar utgår författarna först 

från att gud kan ta sig olika uttryck. Vidare redogör de för hinduismens huvudgudar, varvid 

deskriptiva kunskaper om gudarnas attribut prioriteras framför den roll och funktion de har för 

troende hinduer. De framställs följaktligen i likhet med hur olika arter presenteras i fågelböcker. 

Särskilt tydligt missvisande blir sådana utifrån studerade iakttagelser, vid förmedlingen av 

kunskaper om Shiva och hans gemål Durga, eller Kali. 

Även hans (Shivas, min anm.) gemål, Kali eller Durga, har tillskrivits både vilda och milda drag. I 

vissa sekter har man anordnat blodiga offer, även av människor, till Durga. Hon avbildas i denna 

anda som en blåsvart skräckgestalt, stående på lik och omgiven av hemska varelser. Av andra 

riktningar har hon dyrkats som den goda världsmodern.48   

Hillerdal utmärker sig något i sin gudsframställning genom att utgå från ett annat perspektiv av 

gudomen, där han, i enlighet med den Upanishanska läran om världsalltet – Brahman, presenterar 

hinduismen som panteistisk. 

…det gudomlig tänkes röja sig överallt i världen. Berg sjöar, källor, floder, och platser dyrkas som 

heliga. Till Benares vallfärdar miljoner indier under speciella högtider för att ta sig ett reningens 

bad i de heliga floderna Ganges och Jumma. Under århundradenas lopp har byggts mängder av 

praktfulla tempel. Men gudarna kan också tillbedjas vid vägkanten vid enkla altaren.49  

Även om i stort hela materialet är av deskriptiv art förekommer ett narrativt textstycke i 

Hillerdals läromedel, där Ramakrishna-inriktningen avhandlas som exempel på 

religionssynkretism. Texten återger ett replikskifte från ett möte som en svensk präst har med en 

Ramakrishna-munk angående hur denne kan se alla religioner som utryck för en och samma 

storhet. Munken ges här utrymme till att med inifrånperspektiv förklara sin tro: 

 
– Hur dyrkar ni Gud här? 

– Vi är hinduer, vi söker Gud överallt. I alla dessa har han uppenbarat något av sin väldighet. 

– Men hur kan ni förena Kristus, Muhammed och Mose? 

                                                 
47 Evers, Halldén och Hägglund (1968), s. 218 
48 Evers, Halldén och Hägglund 1968, s. 215 
49 Hillerdal (1968), s.25 
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– Gud är i allt. Våra egna skrifter läser vi, därför att de leder oss till Gud… men sedan man en 

gång lärt känna Gud, kan skriften ej räcka längre. Biet surrar omkring blomman, bara när det söker 

sig till honungen. Då den funnit den, är den stilla.50 

Hinduismens framställning 

Utmärkande för båda böckerna är den tonvikt de ger den textburna etiska och filosofiska 

framställnigen av Hinduismen - utifrån den lärda traditionen så som bramanernas 

levnadsmönster, eller yogi-läror förkunnas i Vedanta-litteraturen. I Evers, Halldén och Hägglunds 

bok avhandlas filosofiska och teologiska inriktningar på sex av bokens tolv (tio, om bilduppslagen 

räknas bort) sidor. I det avsnitt som berör Upanishaderna förstås idén om moksha - att lösgöras 

ur återfödelsens kretslopp - utifrån de lärdes erfarenheter: 

Tanken på den ständiga återfödelsen väckte djup leda hos många tänkare. Även om man inte 

direkt betraktade det jordiska livet som något ont föreföll det dock meningslöst. Vem kunde vara 

säker på att återfödas som en lycklig varelse?... Frälsning från lidandet kan vinnas endast om det 

finns en väg ut ur kretsloppet av födelse och död.51  

Upanishadernas filosofiska utgångspunkter epiteteras som mystiska och den pessimistiske 

filosofen Arthur Schopenhauer omnämns i samband med många andra västerlänningar som fängslats 

av de djupsinniga texterna. Därefter följer en genomgång av filosofen Shankars tankar kring den 

världsliga mångfalden, som en sinnenas förnimmelser, och hur denna kan förstås stå i 

motsatsrelation till Sankhyalärans dualism.  

Även Bhakti-lärans erfarenhetsbaserade frälsningstradition förstås utifrån hur den kommer till 

uttryck i Bhagavad Gita, genom Krishnas undervisning. Vishnuismen beskrivs inte utifrån den 

troendes utövande av sin religiositet, utan författarna prioriterar istället att framhålla Ramanuja, 

som Vishnuismens främste teolog. Dessutom beskriver författarna de s.k. apskolans och 

kattskolans olika teorier kring människans möjligheter att påverka sin frälsning.  

Hillerdal har delat upp sin text i två delar, där den första, om hinduismen idag, inte är lika 

textförkunnande och filosofiskt orienterad som Evers, Halldén och Hägglunds text. Den andra 

delen, om hinduismens historia, är däremot fullt ut förbunden med detta perspektiv. Här 

avhandlas Upanishadernas filosofi som betecknas panteistisk, liksom olika yogi-tekniker för att nå 

målet moksha. Hillerdal upphåller sig också vid Vedanta-filosofin och Sankhya-filosofin, som han 

förstår som principiellt ateistisk. I avsnittet ortodox filosofi går Hillerdal igenom de sex renlärliga 

religionsfilosofierna och som en av dessa – Bhakti Yoga – skriver Hillerdal om eposet Bhagavad 

Gita och kallar det för ”hinduismens evangelium” 

Bhagavadgita, den upphöjdes sång, dvs. guden Krishnas sång, har blivit kallad ”hinduismens 

evangelium”… Det finns i Bhagavadgita också inslag, som direkt påminner om det kristna 

evangeliets lära om förlåtelse.52  

                                                 
50 Hillerdal (1968), s.27 
51 Evers, Halldén och Hägglund (1968) s.211 
52 Hillerdal (1968), s.26-27 
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Den religiöses handlingsutrymme i relation till hinduismen 

Hinduismen framställs i stor utsträckning som påtvingande. Särskilt betonad blir denna bild i 

Hillerdals text, där hela utgångspunkten för studiet av hinduismen utgår från religionens negativa 

konsekvenser för det levda livet: 

 Liksom andra religioner har hindusismen skapat en säregen social problematik. För hinduismens 

del är den intimt förknippad med själva livssynen. Livet för den rättrogne är en börda, som 

människor endast genom utomordentliga religiösa prestationer kan befria sig från.53 

Den troende sitter fast med sin börda och kan inte komma loss. Dessutom ställer religionen 

utomordentliga krav på den religiöse. Med utgångspunkt i lidandet fortsätter Hillerdal: 

Efter döden föds människan i en ny existens, eventuellt i en socialt lägre ställning eller rentav som 

ett djur eller en växt… Själavandringstron ger en ödesmättad förklaring till fattigdom och lidande: 

allt är stadier i ett evigt kretslopp.54  

Gärningar som binder, karma, ter sig emellertid också såsom en obetvinglig ödeslag, som ingen 

förmår rubba. De religiösa föreställningarna hos folket kommer därför att utgöra ett 

svårbemästrat problem för politiker som vill åstadkomma avgörande förbättringar för Indiens 

folk.55  

I världen härskar vedergällningens obönhörliga lag. Människornas handlingar följer henne.56 

Ordvalen innebär en förståelse av hinduismen som ytterst påtvingande och definitiv med sina 

givna inslag. Eftersom du inte kan göra något åt livet du lever idag, är det omöjligt för dig att 

påverka din nuvarande situation till det bättre imorgon. Hillerdal förkunnar om ödeslagen och de 

ödesmättade förklaringarna till fattigdom och orättvisor. Vid yogaövningar är det inte 

övningarnas betydelse för individuell utveckling som betonas, utan snarare det nödvändigt onda 

för att slippa ifrån livets kretslopp: 

Den praktiska livshållning som bäst svarar mot läran om och längtan efter utslocknandet kan 

icke bli ett verksamt liv… Den består av speciella andningsövningar, och övande av särskilda 

kroppsställningar, som underlättar den koncentration som anses nödvändig för att världens 

lockelser skall kunna bemästras.57 

Vid ett fåtal tillfällen beskrivs hinduismen utifrån valbar och meningsskapande ordalag, som i 

framställningen av brahmanernas offer, där ritualerna förklaras som meningskapande: 

Brahmanerna hade en särställning – Endast de kände offerritualets detaljer, och blev medlare 

mellan människorna i allmänhet och gudarna… Man kan också säga att de behärskade gudarna, 

                                                 
53 Hillerdal (1968), s.22 
54 Hillerdal (1968), s.22 
55 Hillerdal 1968, s.22 
56 Hillerdal (1968), s.198 
57 Hillerdal (1968), s.198 
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eftersom dessa tänktes vara beroende av människornas offer... Genom offren fick människorna å 

andra sidan del av gudomliga, livgivande krafter.58 

Genom att den troende får del av det gudomliga sätts handlingen i ett sammanhang som 

möjliggör förståelse. Det samma gäller när karma-handlingen ses på ur den troendes perspektiv: 

Genom goda handlingars sådd kan en människa i en följande existensform skörda en bättre 

tillvaro.59 

Då Evers, Halldén och Hägglund inte uppehåller sig vid det levda religiösa livet i samma 

utsträckning som Hillerdal har jag inte funnit något parti där religionen beskrivs som varken 

tvingande eller valbar. Författarna till texten förhåller sig aldrig till religiösa livets konsekvenser 

för en hindu.  

Individuella erfarenheter för förståelse av hinduismen 

Som direkt följd av den distanserade framställningen av hinduismen beskrivs det religiösa livet 

objektivt och individoberoende. Omnämningar som förekommer för den levda religionens 

utövare är (varav vissa redan berörts): hinduerna, hindusamhället, prästerskapet, brahmanerna, 

indier, folket, tänkarna och filosofer. Om olika trosföreställningar omnämns är de inte uttryck för 

individers olika religionspraktiker, utan beskrivs som skiftande uttryck i relation till vissa tider och 

platser. Det gemensamma förstås utifrån allmänna gudsuppfattningar och social ordning och 

levnadsregler presenteras utifrån vilken roll du innehar. Hillerdal omnämner bland annat hur en 

ortodox brahman inte bör äta mat med sin fru, och att vissa ortodoxa brahmaner ogärna dödar 

flugor.  

Utgångspunkt för studiet av religion 

De studerade texterna utgör främst exempel på religionsvetenskapliga ansatser till studiet av 

hinduismen. Med utgångspunkt i de filosofiska resonemangen kring hinduismens olika 

inriktningar, kan innehållet i viss mån förstås förmedla existentialistiskt innehåll. Det handlar då 

främst om ontologika antaganden - om varat och intet i relationen till Brahman - världsalltet och 

atman – själen.  

 
Enligt Shankara är Brahman den sanna verkligheten och denna är oföränderlig och enhetlig. Den 

föränderliga värld sinnena visar oss är lika overklig som bilderna i en dröm.60 

 

För att kunna räddas från återfödelse måste man inse att själen är skild från materien. Då denna 

kunskap helt har realiserats uppnås ett rent andligt ”föremålslöst skådande”. Själen slocknar som 

ett ljus och ingår i nirvana (”utslocknandet”).61  

                                                 
58 Hillerdal (1968) s.196 
59 Hillerdal (1968), s.22 
60 Evers, Halldén och Hägglund (1968), s.212 
61 Evers, Halldén och Hägglund (1968), s. 213 



 

30 
 

 

Resonemangen kontextualiseras här genom liknelser vid för läsaren kända fenomen, så som 

drömmar och ett ljus som slocknar. Dessa existentiella resonemang rör sig ständigt på ett 

opersonlig och intellektualiserande nivå. Det handlar om brahmanernas och yogi-utövarnas 

religion, så som Vedaskrifterna tolkats och förståtts i Upanishaderna och den kommenterande 

Vedanta-litteraturen, inte hur de filosofiska lärorna inverkar på den enskilde religiöses liv. Dessa 

logiska resonemang kring varats yttersta innebörd, som enligt texten aktats av Schopenhauer och 

andra västerlänningar, ställs sida vid sida med det levda livets religion; beskriven i ordalag som 

främmande, frånstötande, primitiv och skräckinjagande (se ovan reciterade textutdrag).  Båda 

böckerna ägnar stort utrymme åt det religionshistoriska stoffet. Dessutom problematiseras 

kastsystemet och kons ställning samhällsvetenskapligt. Hillerdal framhåller bland annat hur de 

religiösa traditionerna står i vägen för samhällsutveckling och politikernas goda vilja att bistå 

utveckling: 

Gärningar som binder, karma, ter sig emellertid också såsom en obetvinglig ödeslag, som ingen 

förmår rubba. De religiösa föreställningarna hos folket kommer därför att utgöra ett 

svårbemästrat problem för politiker som vill åstadkomma avgörande förbättringar för Indiens folk. 

62 

Man förstår emellertid strax att de heliga korna också är ett enormt problem i det av 

överbefolkning hotade, näringsfattiga Indien... Korna får självdö. Att slakta en ko och förtära 

nötkött är ren hädelse… I Indien förekommer det att man bygger ålderdomshem för heliga kor; 

pensionärshem för människor hittar man dock knappast (Hillerdal 1968, s. 23). 

Gällande kastsystemets inverkan på samhället skriver Hillerdal i kapitlet: Det moderna Indiens födelse. 

Kampen mot kastväsendet: 

Efter Indiens frigörelse 1947 har man lagstiftningsvägen tagit upp striden mot olika former av 

diskriminering… Efterhand har flera bestämmelser tillkommit i syfte att kringskära kastväsendet. 

Dess långa folkliga tradition gör dock att många fortfarande hänger fast vid det.63 

 De problem som traditionerna och religionen innebär ställs i relation till den bildade och 

västinfluerade klass som representerar sekulariseringsprocesser och framtiden 

 Lgy supplement 78 

Syfte, innehåll och metod (Varför, vad och hur) 

Undervisningen ska öka elevernas kunskaper om kristendomen, andra viktiga religioner och 

livsåskådningsfrågor. Eleverna ska orientera sig om moraliska och religiösa problem i dagens 

kontext och i centrum för studiet står livsfrågornas ofrånkomliga innebörd. De kunskaper som 

eleven förskaffar sig ska tjäna till bevarad tolerans inför andras människors trosuppfattningar och 

                                                 
62 Hillerdal 1968, s.22 
63 Hillerdal (1968), s. 28 
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uppöva den egna förmågan till självständig reflektion och ställningstagande i livsåskådningsfrågor. 

Kunskaperna specifikt utformade inom momentet icke-kristna religioner tjänar till att ge eleverna 

religionshistorisk översikt. Främmande kulturformer kan vara svåra att överskåda på så sätt att vi 

förstår deras inre liv och funktion. Med hänsyn till denna komplexitet bör varje religion studeras 

som en egen storhet, så att uttryck och begreppsformer tillgängliggörs som funktionella helheter. 

Variationen av religiösa yttringar inom en och samma religion bör tas i beaktande, liksom 

spännvidden mellan religiöst tänkande och folkreligiositet. Särkskilt framhålls hur den teologiska 

elitens religiositet inom islam och hinduismen är någonting annat än den levda religiositeten. Det 

bör också framhållas hur religionen i vissa kulturer får en organiserande funktion på samhällsnivå 

och för att denna funktion ska bli meningsfull för studier i en modern kontext måste det gångna 

religionsförståelserna översättas till- och konfronteras med vår tids kulturella uttryck. Dessutom 

ska tolkningen av människans grundläggande existentiella frågeställningar ligga till grund för 

studiet av icke-kristna religioner. Dessa frågeställningar ska samspela med elevens egen 

existentiella situation. 

Läromedel Lgy supplement 78 

Religionskunskap (1985) 

Författare: Sten Rodhe och Erland Sundström  

Boken är en omarbetning av tidigare upplagor från 1972 och 1979. I den nya utgiviningen ska 

kapitlen om de icke kristna religionerna vara någorlunda de samma men med nytt upplägg utifrån 

avsnitten Uppkomst, Texter, Vd är verkligt?, Människans uppgift, samhället. Det är alltså tydligt 

fråga om en så strikt jämförelse religionerna emellan som möjligt. Bokens innehåll disponeras på 

267 sidor, varav kapitlet om Hinduism avhandlas på 20 sidor. Bokens kapitelindelning är : 

Människan i rymdåldern, innehållande livsfrågor, funktionsförklaringar av religionens roll i 

kulturer och människors liv, samt hur religioner tar sig uttryck; skriftslösa religioner; hinduism; 

buddhism; kinesiska religioner; shinto; judendom; islam; sufism; baha’i; kristendom; religionernas 

spridning; religionen ifrågasatt; moralfrågor i teori och tillämpning. 

Vad är religion? (1989) 

Författare: Anita Diehl och Lars Andersson 

Bokens författare skriver i förordet att religion innerst inne handlar om den enskilda människans 

livsfrågor; om drömmen att utforska universum och sig själv. Bokens upplägg bygger på att varje 

religion presenteras av en expert med fälterfarenhet av och en fördjupad kunskap om religionen. 

Religionerna presenteras enligt en given mall: intervju, historisk översikt, kult, organisation, 

skrifttradition, centrala tankar, centrala begrepp, litteratur för vidare läsning. Angående religiösa 

begrepp skriver de: vi är övertygade om att det är nödvändigt att använda ett 

teologiskt/filosofiskt ”språk” för att kunna undersöka och förstå religiösa företeelser och 
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tankesätt. Det är dock företeelserna och de bärande tankarna som sådana och inte termerna som är det primära. 

Läromedlet omfattar 280 sidor, varav avsnittet om hinduism utgör 24 sidor. Bokens disposition 

är i följande kapitelform: Religion som fenomen; Vad är religion; Religionskritik; Religionens 

ålder; Religion i skriftlösa kulturer; Hinduism; Buddhism; Religion i Kina; Religion i Korea; 

Religion i Japan; Judendom; Antisemitism; Kristendom; Islam; Nyreligiösa rörelser; Några 

livshållningar; Etiska överväganden; Religionens framtid; 

Avstånd till det studerade fenomenet 

Textinnehållet förmedlar både distans och närhet till det studerade fenomenet. Det tydligaste 

exemplet på det senare kommer till uttryck i Diehl och Anderssons (1989) introduktionsavsnitt, 

där författarna intervjuar Suman Khanna – en indisk forskare på besök i Sverige. Samtalet är 

återgivet i berättandeform: 

Hinduismen är för mig ett sätt att leva – den är inte skild från det vardagliga utan integrerad med 

kulturen och traditionen. Hinduismen är katolsk, d v s öppen för alla och den erbjuder alla en väg 

till Gud. Hinduismen tar alltså på olika sätt hänsyn till människans natur och hennes längtan efter 

Gud eller transcendens. Vi kan fritt välja vilka gudar eller gudinnor vi vill tillbe, eftersom vi inte 

dyrkar bilderna utan det som de representerar… Utifrån hinduismens syn att människans natur är 

att göra gott – inte på grund av yttre tryck eller plikt – blir de s.k. kardinaldygderna (Dharma) en 

självklarhet. Detta synsätt ligger också bakom vår uppfattning om Karma (gärningar) – det är 

naturligt att göra det goda… Man förstår att sinnesintrycken och sinnevärlden inte är eviga och att 

döden är en realitet. Vår cykliska uppfattning om tiden och livet ger dessutom ett bredare 

perspektiv – livet här och nu blir inte så avgörande. Genom reinkarnationen får vi nya möjligheter; 

vi hinduer lider därför förmodligen mindre av ”metafysisk stress” än t ex Européer.64  

 

Här tillåts den troende ge subjektiv röst åt sin världsuppfattning. Texten uttrycker en vilja att 

begripliggöra hinduismen och den hinduiska världsbilden för en västerländsk läsekrets, genom att 

kontextualisera olika inslag, delvis med hjälp av en kristen terminologi. Dharmas lag förstås som 

en kardinaldygd och hinduismens öppenhet beskrivs som katolsk. Texten framhåller dessutom 

förståelsen av livets cykliska realitet som rogivande, vilket tycks vara tänkt att appellera till 

läsarens förmodade egna erfarenheter av livets förgänglighet. 

Resterande delar av materialet domineras av textinnehåll som på ett språkligt plan förhåller sig 

distanserat till subjektets egenupplevda religiositet. Samtidigt prioriterar författarna i stor 

utsträckning att skildra den praktiska religiositeten så som den tar sig uttryck i folks vardagliga liv. 

Denna perspektivorientering är av betydelse för att förstå avståndet till det studerade fenomenet, 

där den religiösa människan ställs i beskrivande centrum. Det räcker följaktligen inte med att 

förstå den skriftlärdes förkunnelser, utan även bondens enklare praktiskt orienterade religiositet 

måste tas i beaktande som uttryck för hinduism.  Rodhe och Sundströms (1985) gör i sin 

inledande problematisering av begreppet hinduism upp med den textlärda traditionen som 

ensamt förklarande hinduismen: 

                                                 
64 Diehl och Andersson (1989), s.27 
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Eftersom det råder olika uppfattningar om vilka som bör kallas hinduer, kan man inte ge något 

klart och enkelt svar på frågan vad hinduism är.  Det finns emellertid vissa texter som fått 

grundläggande betydelse för den indiska traditionen… Samtidigt måste man komma ihåg att det är 

mycket stor skillnad mellan de bildade som kan fördjupa sig i filosofiska texter och enkelt byfolk, 

som inte kan läsa och som lever fattigt i kamp för livsuppehället. De former av hinduism som 

dessa människor omfattar, skiljer sig mycket från varandra.65 

Detta enkla byfolkets, eller den vanliga människans religiositet, blir utgångspunkt för Diehl och 

Anderssons avsnitt om tempelkult och ritualutövning. I texten förklarar författarna uppkomsten 

av tempeldyrkan, genom att härleda platsens helighet från folkreligiöst upplevda erfarenhet av 

gudsnärvaro. Dessa erfarenheter är muntligt återberättade och inverkar på den lokalt färgade 

gudsförståelse som platsen ger uttryck för: 

Hinduismen som man lär känna den i folks vardagliga liv räknar med gudsnärvaro i många 

former… Vägkorsningar med inte okända olycksrisker kan också ge anledning till föreställningar 

om gudsnärvaro med åtföljande offer och tillbedjan… Med början i naturfenomen koncentreras 

gudsnärvaro efter hand till platser för tempelkult inom rituellt avgränsade områden. Den 

omedelbara känslan av gudomlig närvaro bevaras och fastställs genom berättelser… Den heliga 

platsen förmedlar gudsuppenbarelsen till människorna och därför spelar templet en avgörande roll 

för hinduismen… Även gudomen presenteras i platsens mytiska berättelse som ofta är lokalt 

färgad och följaktligen kallas Stala Purana, platsens berättelse.66 

Diehl och Anderssons utgångspunkt i studiet av religiositet så som det tar sig uttryck i det 

vardagliga livet innebär utrymme åt perspektiv utöver de vanligast förekommande i läromedel om 

hinduism (återfödelsens lag, kastsystemet, Gandhi och gudarna). Det handlar om tempelträdets 

helgedom, eller utförandet av morgonandakt i soluppgången, eller den astrologiska kalenderns 

betydelse för det levda livets vardagssysslor och vid planerandet av festkalenderns mer avgörande 

livsritualer:   

Tidpunkterna är mycket viktiga… Månad, dag och timme är bestämda som lyckliga eller olyckliga 

efter astronomiska beräkningar… Solens gång genom Zodiakens tolv bilder och dess växling 

mellan sydlig och nordlig kurs bestämmer varje månad som lyckosam eller inte… Beräkningarna 

sammanfattas i angivelser för dagens alla timmar… Varenda människa vet dock att lördagen inte är 

lämplig för viktiga åtaganden. Man gifte sig inte på en lördag, medan måndagen däremot kan 

bereda familjelycka… Vad beträffar dagens timmar får man veta att en och en halv timme varje 

dag står under dödsguden Yamas inflytande… Yama, dödsguden respekteras mest genom att man 

undviker hans olycksbådande tider men också genom att inte vända sig för mycket åt söder, som 

är hans väderstreck. Dagen har också sin lyckosamma timme, Muhurta, som man är angelägen att 

utnyttja för alla viktiga handlingar. En vigsel bör t ex alltid äga rum under dagens lyckosamma 

timme, och den anges därför klart vid inbjudningarna till bröllop.67 

 

Diehl och Anderssons utförliga genomgång av tempelritualens betydelse för religiöst liv, finns 

inte med i Rodhe och Sundströms mer traditionellt uppställda innehållsdisposition. Däremot 

finns en tydlig utgångspunkt i människors praktiska erfarenheter av hinduismen och 

beskrivningen av hur handlingsmönster får funktionell betydelse för det levda livet. Det tar sig 

                                                 
65 Rodhe och Sundström (1985), s.36 
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bland annat uttryck i framställningen av yogi-övningar och i utövandet av ahimsa - icke-våld. 

Yogiövningar framställs här utifrån hur de förväntas frigöra energier och på så vis möjliggöra 

erfarenheter av kroppens outnyttjade resurser. Ahimsa får i sin tur mening utifrån tanken på alla 

levande varelsers lika värde i återfödelsens kretslopp.  

Ur framställningen av hinduismen utifrån de olika religiösa inslagens funktioner för människors 

liv skönjer jag en önskan från författarna att framställa dessa erfarenheter som positiva. Denna 

välmenande förståelse av tradition och religion tar sig uttryck genom att författarna försöker 

problematisera uttryck som först ter sig oförsvarbara och negativa. Det gäller bland annat vid 

framställningen av kastsystemets tvingande natur. Intressant här är hur författarna oberoende av 

varandra lyfter fram kastsystemets som meningsskapande för hinduerna. 

 
Kastsystemet tog ursprungligen hänsyn till människors olikheter. Men kastsystemet kom att urarta 

när kasttillhörigheten blev ärftlig… Inte desto mindre erbjuder detta system – genom den trygghet 

det skapar i form av gemensamma värderingar och en gemensam livsstil – en form för ”andlig 

ekonomi”; man får kraft över att ägna sig åt själen.68 

Kasten fungerar som en slags fackföreningar och kan ge en viss social trygghet i den stora indiska 

folkmassan.69 

Kastsystemets negativa inverkningar på det levda livet problematiseras därefter i Rodhe och 

Sundströms text, som framhåller de förtryckande egenskaper som kastsystemet medfört, inte 

minst för de kastlösa på landsbygden. Diehl och Anderssons text ger däremot inget uttryck för 

kritik, utan förkunnar endast kortfattat: 

Denna (indelning i varnas, min anm.) urgamla sociala indelning i Indien anger vilka 

samhällsuppgifter de olika kasterrna har… Jämte dessa fyra Varnas omfattar kastsystemet ett stort 

antal mera direkt släktbetonade grupper, s.k. Jatis eller stammar, vilka präglar det indiska samhället 

idag… Endast prästerna får komma nära gudabilderna och jämte kultakten framföra gåvor… 

Lågkastfolk har tidvis inte tillåtits komma in i templen, men lagstiftningen har något modererat 

sådana regler (Diehls och Andersson (1989, s.33).  

Denna framställning av kastsystemet tenderar att framstå som bristfällig, sett ur ett 

samhällvetenskapligt perspektiv, då kastsystemet - likt Rodhe och Sundström förkunnar - innebär 

svårigheter och begränsningar i många indiers levda vardag.  

Hinduismens framställning 

Suman Khanna fastslår redan i inledningen till Diehl och Anderssons text hur hinduismen bör 

ses som ett sätt att leva. Utgångspunkten för de båda texternas innehåll är också följaktligen en 

framställning av hinduismen som praktisk och erfarenhetsbetonad: 

                                                 
68 Diehl och Andersson (1989), s.27 
69 Rodhe och Sundtröm (1985), s.46 
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Hindu blir man genom att födas i en hinduisk familj, tillbe i olika tempel, lyssna till olika andliga 

ledare, gurus, och genom att iaktta olika stadgar, vilka i stort sett är enhetliga över hela Indien men 

utan någon allmän organisation.70 

I ovan reciterade textstycke framkommer hur hinduismen är något som levs, först genom att du 

föds in i den. Därefter framhåller författarna lyssnandet och tillbedjandets betydelser för religiöst 

liv. Viktigt är också att iaktta stadgar, vilka utgör text. Iakttagande av stadgar är dock inte det 

samma som att studera text. Istället handlar det om hur nedtecknade regler efterlevs. Stadgarnas 

innehåll iakttas genom muntlig återgivelse, vilket framhålls av Rodhe och Sundström. Texten 

uttrycker att de filosofiska skrifterna i Upanishaderna främst tillgängliggörs genom praktisk 

erfarenhet av undervisning. 

Ordet upanishad betyder ”sitta ner framför” och syftar på att texterna meddelades av lärare till 

elever som satt framför dem. Alltjämt anses det ofrånkomligt för den som vill fördjupa sig i indisk 

tradition att bli undervisad av en guru förklarar betydelsen av ordet.71  

Texternas innehåll förmedlar muntliga traditioner och tillägnas genom praktiska aktiviteter. Veda-

skrifternas texter har, enligt texten, bevarats genom dessa muntliga traditioner. Innehållet som 

lärorna förmedlar återges bland annat i Rodhe och Sundström: 

Hinduiska visdomslärare uppmanar gärna människor att fråga sig själva: vem är jag? … den insikt 

man kan nå fram till är den innersta i människan är hennes odödliga, oförgängliga själ (atman). 

Eftersom detta innersta jag inte kan förgås, är det gudomligt, en enhet med det gudomliga 

(brahman) eller den personligt uppfattade Guden (Siva, Krishna eller något annat namn).72 

Här kontextualiseras skrifternas existentiella innehåll genom en allmänmänsklig fråga ställd riktad 

direkt till den religiöse som subjekt. I ett annat stycke riktas texternas existentiella innehåll direkt 

mot ett oss, vilket kan ses som en inbjudan till egen reflektion om varat och intet och vår 

oförmåga att erfara högre verkligheter som sinnesförnimmelser.  

För oss kan det vara naturligt att tänka att den värld vi uppfattar med våra vanliga sinnen (syn, 

hörsel, känsel) är den verkliga, medan den osynliga, ohörbara är overklig. Indisk tradition att den 

osynliga, ohörbara, andliga verkligheten har större verklighet än den värld våra sinnen uppfattar.73 

Diehls och Anderssons avsnitt om filosofiska skolor följer en mer strikt teoretisk genomgång av 

Vedanta-litteraturens idéer, med presentation av Sankaras och Ramanujas filosofiska förståelser 

av världen som monistisk respektive dualistisk. Gällande hängivelsens väg – Bhakti yoga – skiljer 

författarna denna från övriga frälsningsvägars mer filosofiska betoning. I sammanfattningen av 

kapitlet konstatera författarna att Bhakti-yoga är den folkliga vägen och den som starkast bör 

framhållas för förståelse av hinduismen: 

                                                 
70 Diehls och Andersson (1989), s.31 
71 Rodhe och Sundström (1985, s.37-38 
72 Rodhe och Sundström (1985), s.40 
73 Rodhe och Sundström (1985), s.38) 
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Sammanfattningsvis kan framhållas att Indiens mer än tvåtusenåriga litteraturtradition på olika 

språk öppnar vägen till kännedom om hinduismen som religion idag och med stark betoning på 

Bhakti, hängivenhet.74 

Den religiöses handlingsutrymme i relation till hinduismen 

Texterna framställer hinduismen som både påtvingande med givna inslag, och som valbar och 

meningskapande, dessutom som en blandform av de båda kategorierna. Rodhe och Sundströms 

påtalar vid flest tillfällen de hinduiska traditionernas påtvingande egenskaper. Denna 

utgångspunkt kommer tydligast till uttryck i bokens avsnitt om kvinnans ställning inom 

hinduismen, samt i avsnittet om karmas lag:  

Ofta uppfattas kvinnan huvudsakligen som jordmånen för mannens säd. Hon skall ge honom 

söner Den gifta kvinnan har ofta bundits så hårt till sin man, att hon inte fått gifta om sig, om hon 

blev änka. Och eftersom många giftermål ofta ingåtts redan i barnaåldern, blev många kvinnors 

öde tragiskt. Inflytandet från islam, som kom till Indien ca 1000 e.Kr. förstärkte kvinnornas 

avskildhet från samhällslivet och deras beroende av männen.75   

Gärningarnas lag är obönhörlig: alla gärningar måste bära sin frukt. Vad en människa sår måste 

hon skörda. … Karmas lag styr obönhörligt allas liv.76   

Diehls och Anderssons text förhåller sig mer pragmatiskt till de tvingande konventionerna. Där 

Rodhe och Sundström påkallar karmas obönhörliga inverkan på allas liv, framhåller de 

karmalagarna som dygder – något som den religiöse aktivt själv vill efterleva. 

Utifrån hinduismens syn att människans natur är att göra gott – inte på grund av yttre tryck eller 

plikt – blir de s.k. kardinaldygderna (Dharma) en självklarhet. Detta synsätt ligger också bakom vår 

uppfattning om Karma (gärningar) – det är naturligt att göra det goda.77  

I andra passager återkommer denna pragmatiska framställning av traditionernas tvingande natur, 

genom att texten förmedlar regelstyrningen som meningsskapande. Detta gäller bland annat vid 

framställningen av kastsystemet som gemenskapande, vilket jag tidigare påtalat. I ett annat 

sammanhang beskriver Rodhe och Sundström samsara, lagen om återfördelse, utifrån hur lagens 

tvingande natur kan förstås ha både passiviserande och aktiverande inverkan på individen: 

Tron att vårt liv bara är en länk i en lång kedja av liv (återfödelse) kan leda till både social passivitet 

och social aktivitet. Eftersom min ställning i detta livet är beroende av mina gärningar i ett 

förgående liv, kan jag mena att det inte går att göra något åt den: social passivitet. Men genom att 

göra goda gärningar nu kan jag förtjäna en bättre existens i nästa liv: social aktivitet. Också 

inriktningen på frälsning genom att gå upp i det gudomliga livet, dvs. förenas med Gud, kan skapa 

social passivitet, man tänker bara på sig själv och Gud, inte på sina medmänniskor. Men tron på att 

det gudomliga livet finns i allt liv kan också leda till goda gärningar, medkänsla med och kärlek till 

allt liv: social aktivitet.78 

                                                 
74 Diehls och Andersson (1989), s.45 
75 Rodhe och Sundström (1985,) s.48 
76 Rodhe och Sundström (1985, s.40) 
77 Diehl och Andersson (1989, s.27) 
78 Rodhe och Sundström (1985), s.48 
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Det finns även textavsnitt där hinduismen framstår som valbar och meningsskapande. Texterna 

utgår här från olika sätt att se på gud och alltings beskaffenhet som beroende av vilka svar eller 

frälsningsvägar du söker: 

Den andliga verkligheten kan beskrivas som opersonlig, det gudomliga (brahman), men vanligare 

är att man tänker sig den personliga, som Gud. Gud kan åkallas under många olika namn 

(polyteism)… Men det vanligaste är att man säger att Gud är en enda, fastän han tillbeds under 

många namn (monoteism)… Man bör välja att dyrka Gud på det sätt som svarar mot ens andliga 

mognad. Om Gud inte uppfattas personligt, utan identifieras som med världsalltet talar man om 

panteism (allt är Gud).79 

Varken termen polyteism eller monteism är helt tillämpbara på hinduisk gudstro. Individen väljer i 

viss mån själv vilken gudomlig närvaro som han vill hålla sig till i dyrkan och tillbedjan. Detta 

uttrycks med begreppet ”Ishta Devata” – den önskade guden.80 

Individuella erfarenheter för förståelse av hinduismen 

Den praktiskt orienterade förståelsen av det religiösa livet medför en framställning av hinduismen 

som individberoende. Denna hållning kommer främst till uttryck i Diehls och Anderssons text. 

Författarna frågar sig vad hinduism är och förkunnar att det är svårt att tala om hinduism i 

allmänna begrepp, utan menar istället att hinduismen bör ses som den religion som präglar dagligt liv 

hos majoriteten av Indiens folk81. Utifrån en sådan definition går det att hävda hinduismen som 

individberoende, i den utsträckningen den faktiskt är det samma som summan av individers 

utövade religiösa liv. Definition förutsätter att religionen ständigt utvecklas i sitt innehåll och 

uttryck, vilket Diehl och Andersson vill göra gällande för, i framställingen av den lokala 

religiositeten. Vid uppkomsten av heliga platser där religiös närvaro upplevts kan ett tempel 

byggas. I templet fastställs s.k. Puranas – tempelberättelser om just denna plats helighet och vad 

för offer och tillbedjan som utförs just här. Platsernas rituella liv är lokalt färgade och i dessa små 

tempel kan folk tjänstgöra enligt de familjetraditioner som kan ligga bakom templets tillkomst82. Denna form 

av lokal och folklig hinduism ter sig ytterst individberoende. I Rodhe och Sundstöm kommer inte 

denna individberoende religiositet till uttryck i samma utsträckning. Här handlar det mer om hur 

man som individ bör förhålla sig till gudar, religiösa skrifter och traditioner. Gurus uppmanar 

hinduer att fråga sig själva saker och kroppen bär på energier som kan frigöras genom vissa 

ritualer. Denna sortens framställning är nära den studerade, men individoberoende, då religionens 

uttryck ter sig oberoende av den enskilda religiösas erfarenheter. 

                                                 
79 Rodhe och Sundström (1985), s.38-39 
80 Diehle och Andersson (1989), s.42 
81 Diehls och Andersson (1989), s.31 
82 Diehls och Andersson (1989, s.34) 



 

38 
 

Utgångspunkt för studiet av religion 

De studerade texterna utgör främst exempel på existentialistiska ansatser till studiet av 

hinduismen. De två texterna skiljer sig dock åt i hur mycket utrymme det samhällsvetenskaliga 

perspektivet får. I Diehls och Anderssons nästan uteslutande funktionella framställning av 

hinduismen saknas i stor utsträckning perspektiv på troslivets inverkan på det Indiska samhället. 

Kastindelningen avhandlas kort och den problematik det medfört omnämns inte mer än att det 

inneburit att lågkastiga inte släppts in i templen. Kvinnans situation i samhället berörs inte alls. 

Rodhe och Sundström berör däremot dessa ämnen likt också tidigare avhandlats och de 

konsekvenser de har på samhällslivet. Dessutom beskriver författarna konsekvenserna av kons 

heliga plats i samhället: 

 Följden av denna vördnad för kon har blivit, att många uthungrade, orkeslösa kor driver runt i 

landet… Frågan om man ska tillåta koslakt är ett kontroversiellt politiskt problem. Av korna 

tillvaratas framför allt gödseln, som samlas ihop och används torkad som bränsle. Korna gör också 

viktig tjänst som dragdjur i lantbruket.83 

Värt att notera i sammanhanget är skillnaden mot hur 60-talets läromedel beskrev ”ko-

problematiken” utifrån hur de religiösa traditionerna sågs stå i vägen för politikernas välmenande 

utvecklingsarbete. Här framstår slakt av kor istället som en kontroversiell politiks fråga, varvid det 

råder meningsskiljaktigheter.  

Den existentiella ansatsen märks tydligt i båda texterna. Exempelvis kommer denna ansats till 

uttryck i Suman Khannas subjektiva framställning av hinduismens innebörd, i hur Rodhe och 

Sundström kontextualiserar de religiösa skrifterna utifrån allmänmänskliga existentiellt ställda 

frågor, i hur hängivelsens väg till frälsning framhålls som viktigast för den vanliga människans 

religiositet och i hur tempelritualerna och all annan form av praktiskt erfaren religiositet agerar 

meningsskapande för den religiösa människan.  

Gy 11 

Syfte, innehåll och metod (varför och vad och hur?) 

Eleven förväntas fördjupa och utveckla kunskaper om religion, livsåskådningar och etiska 

förhållningssätt utifrån samhällsbärande värderingar. Detta kunskapsperspektiv förankrar idén 

om öppenhet inför människors olika levnadssätt. Det handlar om kunskapsutveckling för att 

utveckla beredskap inför mötet med det mångkulturella samhället. Denna beredskap nås genom 

analys och reflektion av den religiösa människan. Genom kunskaper om religion ska eleverna 

utveckla respekt inför olika sätt att leva och vara. I Gy 11 handlar det om att redogöra för och 

analysera kännetecken, orsakssamband och uttryck hos världsreligionerna i relation till individen. 

                                                 
83 Rodhe och Sundström (1985), s.45 
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Den religiösa identiteten ska förstås genom exempel, argument och jämförelser, samt ställas i 

relation till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund. 

Läromedel Gy 11 

Religion och sånt 1 (2013) 

Författare: Börge Ring 

Boken är uppdaterad i en fjärde upplaga anpassad till Gy11. Enligt bokens förord är det främst 

ett nytt inledningskapitel om livsåskådingar och identitet som skiljer den nya utgåvan från de 

tidigare, liksom mannen och kvinnans roller i relation till religionerna. Bokens första två kapitel är 

temakapitel, först ett som handlar om livsåskådningar och sedan ett som avhandlar etik och 

moral. Därefter följer ett kapitel med rubriken ”tre religioner” som syftar till att vara ett 

introduktionskapitel för de Abrahamitiska religionerna, vilket följs av ett kapitel var om de tre 

religionerna judendom, kristendom och islam. Därefter avhandlas hinduism i ett separat kapitel, 

liksom buddhism, innan boken avslutas med ett kapitel om konfucianism, ett om daoism och ett 

som samlar upp och avhandlar nya religiösa rörelser. Boken har ett omfång på 224 sidor varav 

avsnittet om hinduism upptar 17 sidor. 

Söka Svar: Religionskunskap Kurs 1 (2012) 

Författare: Malin Mattsson Flennegård & Leif Eriksson 

Söka svar Religionskunskap 1, är tredje upplagan av boken och innehåller nya avsnitt som 

behandlar identitet och kultur och religion i relation till vetenskap. Bokens upplägg är först ett 

antal allmänna kapitel som avhandlar den sökande människan, religionens värld, etik, religionen 

möter individ och samhäle och religionens förhållande till vetenskapen. Därefter följer ett 

introducerande kapitel till religionerna i öst, följt av varsitt kapitel om hinduism och buddhism. 

Därefter följer introduktionskapitel till religionerna i väst, och därefter enskilda kapitel om 

judendom, kristendom och islam. Slutligen avhandlas olika livsåskådningar i ett avslutande kapitel 

med rubriken ”livsåskådningar utan gud”. Boken har ett omfång på 344 sidor, varav avsnittet om 

hinduism upptar 26 sidor. 

Avstånd till det studerade fenomenet 

Texterna ger främst uttryck för distans till det studerade fenomenet. Subjektiva erfarenheter av 

hinduismen kommer aldrig till uttryck. Närmast studie ger Flennegård Mattson och Erikssons 

(2012) text uttryck för, i inledningsstycket, där författarna befinner sig på resa i Varanasi och 

iakttar morgonritualer utförda av troende hinduer: 

I händerna bär människorna offergåvor att hälsa Ganges och den uppåtgående solen med. Från 

vår båt, ett tiotal meter ut i floden, är det ett livfullt och magiskt skådespel fyllt av djup ro och 
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andlighet… Tempelklockorna längs stranden klämtar och ur de troendes innersta stiger det heliga 

AUM… De avlidnas kroppar som sveps i praktfulla tyger, placeras på vedbålen för att bli aska 

genom den heliga eldens makt. Elden som enligt hinduerna tändes av guden Shiva när hans hustru 

avlidit och skulle brännas, just här i Varanasi. Elden renar och när askan som blir kvar sprids i 

flodens heliga vatten frigörs människans själ och förenas med Gud, med världssjälen Brahman… 

En kvinna kupar sina händer i flodvattnet, sköljer det över sig och sträcker sedan armarna, med 

ansiktet lyft mot den stigande solen. Det är en hälsning till de livgivande strålarnas värme… De (de 

troende, min anm.) badar sjunger, mediterar och ber, och genom vattnets renande kraft inleder de 

ännu en ny dag.84 

Det en nära skildring av de religiösa aktiviteterna, men hela tiden sedda och kommenterade på 

betraktande avstånd. I texten distanserar subjektet sig från ritualerna genom att beskriva dessa 

erfarenheter tillsammans som ett magiskt skådespel. Det är de oinvigda sinnenas möte med det 

annorlunda. Samtidigt får ritualerna en kontextuell innebörd genom de förklaringar författarna 

ger för de olika handlingarnas funktion. Övrigt textinnehåll förhåller sig på en 

kunskapsförmedlande distanserad och deskriptiv nivå. Rings (2013) text är mer kortfattat 

deskriptiv, medan Flennegård Mattson och Eriksson oftare försöker kontextualisera vad 

människor tror på genom att förklara den funktionella betydelsen bakom de olika inslagen. 

Denna skilda framställning förekommer frekvent men tydliggörs väl i avsnittet om den kvinnliga 

gudskraften – shakti. I Rings text framställs Shakti-dyrkan på ett ytligt deskriptivt plan: 

I shaktismen är tron att det finns en kvinnlig kraft, shakti, som skapar, upprätthåller och förstör 

världen. Den stora gudinnan är Devi, som egentligen är ett samlingsnamn för alla de gamla 

gudinnor som var knutna till jorden, Moder jord-gudinnor. Devi betyder helt enkelt gudinna, 

sedan får hon många namn.85 

En gestaltning som Devi tar är gudinnan Kali. I Rings framställning av Kali får vi veta att hon är 

den mörka gudinnan som kräver blodsoffer och att hon sammankopplas med en massmordssekt 

från 1800-talet: 

En av Shivas fruar är berömd: Kali. Hennes symbol är en yoni, slida. Kali kräver blodiga offer och 

länge offrade människor åt henne. Så sent som på 1800-talet inspirerades en stryparsekt av Kali. 

Medlemmarna visade henne sin vördnad genom att strypa ett stort antal människor.86 

Yonins betydelse som symbol för fruktbarhet vidareutvecklar aldrig Ring, inte heller varför den 

beskrivna Thagger-sektens medlemmar dyrkade just Kali. Flennegård Mattsson och Eriksson 

utgår i sin framställning från shaktis och Kalis egenskaper, istället för attribut: 

Gudinnan har två sidor. Den ena är harmonisk, moderlig och lugn, medan den andra är vild, 

oberäknelig och mörk. Den harmoniska och lugna sidan är ofta ett komplement till den manlige 

guden medan den vilda sidan inte kan kontrolleras av de manliga gudarna. Det är oftast de vilda 

gudinnorna som tillbeds inom shaktismen. Man anser att Gudinnan är den högsta principen och 

                                                 
84 Mattsson Flennegård & Eriksson (2012), s.121-122 
85 Ring (2013), s.159 

 
 



 

41 
 

hon kan inte styras av någon. Av den anledningen är otämjda gudinnor t.ex. Kali och Durga 

populära.87 

Flennegård Mattson och Erikssons förklaring av shakti-dyrkan skulle kunna utvecklas ytterligare, 

utifrån vilken funktion den får för den troende. Texten ger ändå en bättre förståelse för 

elementens funktion än Rings enbart utifrån beskrivande text.  

Hinduismens framställning 

Hinduismen framställs som praktisk och erfarenhetsbetonad. Utmärkande är hur texterna 

förmedlar hinduismens minsta gemensamma nämnare utifrån tradition och lagbundenhet: 

Hinduismen är olika traditioner från Indien som bildar ett sammansatt livsmönster.88 

 

Själva kallar hinduerna sin religion för dharma (lära, ordning) eller sanatana dharma (den eviga 

läran)89 

 

Gemensamt för dem (hinduerna, min anm.) är tron på den eviga lagen. Den lagen består av två 

tankar: samsara (det eviga kretsloppet) och karma (du får skörda det du sår).90  

Dessa omnämnda läror/livsmönster/traditioner/lagar har gett upphov till kastsystemet, som 

båda texterna ägnar stort utrymme, bland annat utifrån de konsekvenser det medför på samhälls- 

och individnivå. I denna samhällsvetenskapliga framställning kommer indisk tradition och 

hinduism att likställas, där omnämningen indier används frekvent för att beskriva det 

traditionsbundna kastsystemet, samtidigt som kastsystemet förstås som hinduismens minsta 

gemensamma nämnare. Betyder det att indisk kultur är det samma som hinduism och vice versa 

och om inte, var går i så fall gränsen mellan religion och kultur? Detta reflekterar texterna aldrig 

över. Däremot framhåller Mattson Flennegård och Eriksson den motsägelsefullhet som vissa 

folkliga traditioner innebär i relation till hinduismens lära om goda gärningar: 

Tanken om goda gärningar som ett sätt att nå en bättre återfödelse överskuggas ibland av 

traditioner och synsätt som man kan tycka går helt emot de hinduiska grundtankarna… Det är 

exempelvis ett faktum att den indiska kvinnans friheter och rättigheter inte alls överensstämmer 

med mannens, trots lagar som ger henne både arvsrätt och rätt till skiljsmässa. Det händer att unga 

kvinnor »försvinner« eller hittas dödligt brända och mördade på grund av sedvanan att brudens 

familj ska betala hemgift till den blivande makens familj. Om brudens familj inte har råd att betala 

familjen.91   

När en kvinna gifter sig lämnar hon för alltid sin egen familj… Efter ett tag kanske kvinnans nya 

familj är missnöjd med hennes insats i köket eller menar att hemgiften var för liten. Om de då inte 

får mer pengar kan hon i värsta fall råka ut för en ”olycka” och brännas till döds i köket vid 

gasspisen eller den öppna elden. Detta fenomen kallas för brudbränning och drabbar tusentals 

indiska kvinnor varje år.92  

                                                 
87 Mattsson Flennegård & Eriksson (2012), s.130 
88 Mattsson Flennegård & Eriksson (2012), s.122 
89 Mattsson Flennegård & Eriksson (2012), s.124) 
90 Ring (2013), s.148 
91 Mattsson Flennegård & Eriksson (2012), s.137 
92 Ring (2013), s.160 
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Båda böckerna skriver om giftastraditioner och hur äktenskapet får dödlig utgång för vissa 

kvinnor. Författarna väljer här att förhålla sig till brudbränning som uttryck för hinduism, kanske 

med anledning av religionens starka koppling till Indien och kultur. Vilken roll brudbränning har 

inom hinduismen som religiös tradition framkommer inte. Dessutom är det tveksamt om 

liknande former av traditionella sedvänjor i vissa delar av världen – som exempelvis företeelsen 

kvinnlig könsstympning - skulle användas för att introducera läsare i islam eller kristendom.  

Mattsson Flennegård och Erikssons text beskriver skillnaden mellan filosofisk intellektuell och 

folklig hinduism. Hinduismens vanligaste uttryck förstås här som mångfaldig och folklig.  

Hinduism kan beskrivas utifrån två utgångspunkter, som enhetlig och filosofisk och som 

mångfaldig och folklig… För den enkla, vanliga hindun är Upanishadernas lära alltför svår och 

avlägsen.93 

Gudskärlekens väg (bhakti yoga) är den vanligaste av frälsningsvägar och dess anhängare kallas 

bhaktifromma. Denna väg går ut på att man visa fullständig hängivenhet inför Gud, representerad 

av guden Krishna.94 

Den skriftlärda traditionen avhandlas kort och dess filosofiska innehåll presenteras främst i 

egenskap av levnadsregler som de efterlevs av hinduer och indier - som den eviga läran eller det eviga 

kretsloppet. Ingenstans nämns vedanta-litteraturen, eller dess olika resonemang kring hinduismen 

som panteistisk, monoteistisk eller dualistisk. Inte heller ges Jainismen, eller olika rörelser i väst, 

som Ramakrishna mission eller Transcendental Meditation utrymme.  

Den religiöses handlingsutrymme i relation till hinduismen 

I enlighet med förståelsen av hinduismen som en levd lag eller regel, framställer texterna 

religiositeten som påtvingande enligt givna inslag: 

 
Samsara och karma är lagar som fungerar rent automatiskt. De har alltid funnits och de kommer 

alltid att styra tillvaron om människornas liv. 95 

 

Så har det (samsara, återfördelsen, min anm.) pågått i oändlig tid och så ska det fortsätta i det 

oändliga, menar hinduerna.96  

Varje hindu vet sin dharma och vet också att det inte är någon idé att beklaga sig över den; 

ansvaret ligger helt och hållet hos den enskilde individen och det finns ingen annan att anklaga för 

den livssituation man hamnat i. 97 

                                                 
93 Mattsson Flennegård & Eriksson (2012), s.129 
94 Mattsson Flennegård & Eriksson (2012), s.141 
95 Ring (2013), s.149 
96 Mattsson Flennegård & Eriksson (2012), s.128 
97 Mattsson Flennegård & Eriksson (2012), s.135 
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Den levda lagen medför begränsningar för det levda livet, dess mening och förutsättningar. Den 

situation du befinner dig i är självförvållad. Dessutom förblir den det samma livet ut.  

Man kan aldrig byta kast under ett liv, utan föds och dör i samma kast. Dessutom umgås man helst 

inte och gifter sig sällan utanför sin kasttillhörighet. Denna kasttillhörighet kan ge upphov till 

diskriminering men också social trygghet98. 

Samtidigt framhåller texterna den folkliga och mångfaldiga religiositeten som öppen för 

förändring och hur den utvecklats under tidens gång. Idag utgör frälsningsvägarnas mångfacettet 

möjligheter för hindun att välja sin egen, som passar just henom: 

Varje tid fick med andra ord sin metod och metoderna, vägarna till befrielse, är idag flera hundra. 

Varje människa väljer sin egen.99  

Också gudsdyrkan i dess mångfaldiga uttryck förstås som möjliggörande egna val. Den troende 

kan således byta och variera vilken gudom hen vill tillbe:  

De många gudarna är helt enkelt olika sidor av En Enda. Hindun kan alltså välja den aspekt av 

Gud som passar bäst, och under livets gång kan detta variera.100 

Individuella erfarenheter för förståelse av hinduismen 

Texterna framställer hinduismen objektivt och individoberoende. Avsaknaden av subjektiva 

religionserfarenheter och betonandet av hinduismen som en lära/ ett livsmönster/en 

tradition/lagar, gör att subjektet i texten benämns intersubjektivt som: man, män, kvinnor, indier, 

hinduer, människor och människan som utför ritualer i enlighet med vad traditionerna innebär. I 

Mattsson Flennegård och Erikssons text finns dock en passage där den individuella relationen till 

religionen kan förstås som avgörande för förståelse, genom att hinduismens mångfacetterade 

uttryck förklaras som var människas allmänmänskliga behov att söka en högre mening: 

Det är lätt att förvirras av den oerhörda mångfald som alla hinduiska tankar uppvisar… Men 

kanske är det just denna mångfald som visar traditionens enhet. Människans religiösa behov tar sig 

många uttryck men bakom dessa är människans strävan ändå en och densamma; längtan efter och 

förening med det gudomliga.101 

Detta avsnitt utgör dock ett undantag från övrigt textinnehåll. 

Utgångspunkt för studiet av religion 

Texterna ger främst uttryck för samhällsvetenskapliga ansatser till förståelse av hinduism. Redan i 

definitionen beskrivs hinduismen som en levd tradition. Denna gemensamma tradition utgörs av 

                                                 
98 Mattsson Flennegård & Eriksson (2012), s.136 
99 Ring (2013), s.157 
100 Mattsson Flennegård & Eriksson (2012), s.129 
101 Mattsson Flennegård & Eriksson (2012), s.141 
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samsaras lag och karma. Som jag diskuterat i tidigare avsnitt innebär denna minsta gemensamma 

nämnare att tradition tenderar att likställas med religion, liksom hindu med indier. Intressant i 

relation till de äldre läromedlen från 60- och 80-talet är nedtoningen av det religionshistoriska och 

religionsfilosofiska innehållet. Istället är det just det samhällsvetenskapliga perspektivet som är 

framträdande i de båda texterna. Kvinnors situation i det indiska samhället problematiseras, vilket 

jag tidigare visat på i textavsnitten om brudbränning. Dessutom avhandlas problemet med 

kastindelningen och i texterna ställer författarna liknande frågor, där läsaren förväntas reflektera 

över ifall Sverige kan ses som ett kastsamhälle: 

Hur ser det svenska klassamhället ut? På vilka grunder sker vår klassindelning? Går det att dra 

några paralleller till det indiska kastsystemet?102 

Finns det ett osynligt kastsystem i Sverige? Har till exempel alla samma chans när de söker 

arbeten? Hur ser våra ”kast” ut, om de finns?103 

I jämförelsen med eventuell klasskiktning i Sverige tenderar diskussionen om kastsystemet att 

förstås utifrån ekonomiska och sociala faktorer.  

Försök till existentiella ansatser i studiet av hinduismen är begränsade, men kommer tydligast till 

uttryck i Rings text, som vid två tillfällen försöker förklara existentiella tankar, genom att 

kontextualisera dessa som allmänmänskliga angelägenheter.   

Kanske har du själv någon gång upplevt känslan av att det som händer inte är nytt: - Det här har 

jag varit med om förut! – Jag känner igen den här platsen! Övertygelsen finns där trots att du aldrig 

varit där förut. Sådana och liknande upplevelser talar för att vi levt tidigare liv, menar de som tror 

på reinkarnation.104 

Innebär det att du kommer att lyckas nå befrielse när du dör? Antagligen inte för det räcker inte 

med att bara förnuftsmässigt förstå, du måste förstå på ett djupare plan och det tar många liv. Det 

som hindrar dig är att denna värld och dina föreställningar om världen, lurar dig att stanna kvar. 

Världen fungerar som en slöja, maya. Frågan är om världen finns? Kanske inbillar vi oss bara att 

den existerar. Att tanken uppkommit är inte konstigt, de flesta har säkert någon gång under livet 

ställt sig frågan: Finns jag, finns världen eller drömmer jag?105 

Även för den utan övrig djupare insikt i de hinduiska filosofiska grundtankarnas ontologiska och 

epistemologiska antaganden om verklighetens beskaffenheter ter sig dessa jämförelser nästan 

förolämpande bagatelliserande. Att likställa idéer om samsara med erfarenheter av déjà vu-

upplevelser, liksom att likställa de dualistiska idéerna om sinnenas oförmåga att förnimma en 

högre verklighet med vardagsfunderingar kring om jag drömmer eller är vaken, skildrar 

hinduistisk filosofi i en orättvis dager.  

  

                                                 
102 Mattsson Flennegård & Eriksson (2012), s.137 
103 Ring (2013), s.153 
104 Ring (2013), s.148 
105 Ring (2013), s.155 
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Diskussion 

Jag kan efter genomförd analys av läromedlen konstatera att hinduismen framställs väldigt olika i 

läroböckerna över tid, liksom följaktligen också förståelsen av vad det innebär att vara hindu 

varierar. De texter som ger tydligast uttryck för substantiell religionsförståelse är 60-talets 

läromededel, med en strikt förmedling av objektet för studier med utifrån-perspektiv. I den 

beskrivande framställningen ter sig gudarnas attribut prioriterade framför egenskaper och 

funktion, liksom lärornas förkunnelser framhålls istället för hur de gestaltar sig i det religiösa livet. 

Det är en närmast bipolär framställning av det intellektuella och djupsinniga Indiens religiositet 

som kontrasteras mot den levda hinduismen i dess främmande och primitiva uttryck. Här ses den 

levda traditionen stå i vägen för politika reformer, utveckling och välstånd. Kor högaktas och 

behandlas bättre än människor och livet innebär en ödeslagens tillvaro av bördor och längtan 

efter utslocknande. Evers, Halldén och Hägglund är centralt upptagna av religionsfilosofiska 

tolkningstraditioner och religionshistoria, medan Hillerdals text om det levda livet betonar de 

samhälleliga problem som den levda religiösa traditionen innebär för hindusamhället. 

I kontrast till 60-talets framställning står läroböckerna i 80-tals-kontexten, där hinduismen 

framställs som en praktiskt levd religion, med uttryck för folklig och mångfaldig religiositet och 

den religiösa människans strävanden efter högre sanningar. Utgångsperspektivet för studiet är 

existentiellt. I vissa fall (och då främst i Diehl och Andersson) tenderar texterna att brista i 

objektivitet, då avsaknaden av den samhällsvetenskapliga problematiseringen av den levda 

traditionens inverkan på individen och samhället förmedlar en framställning av hinduismen, som 

kan te sig väl positivt vinklad.  

Slutligen, i en 10-talskontext förstås hinduismen fortfarande utifrån den levda religionens praxis, 

men till skillnad från 80-talets läroböcker orienterar sig 10-talets läroböcker i större utsträckning 

längs med den samhällsvetenskapliga förståelsehorisonten, där hinduismens olika uttryck förenas 

i gemensamma levnadsregler, vilka medför konsekvenser för det levda livet. Det tycks primärt för 

10-talets kursböcker att avhandla och lära ut begrepp och artefakter. Samtidigt är det en påtagligt 

stor skillnad mellan de två studerade kursböckernas innehållsliga framställning, där Mattsson 

Flennegård och Eriksson orienterar sig närmare 80-talsböckerna med högre ambitioner att 

kontextualisera vad människor tror på genom att förklara den funktionella betydelsen bakom de 

olika inslagen. Rings framställningar berör begrepp, utan att ställa dessa i relation till innebörd. 

Avsaknaden av vidare beskrivning ger en knapphändig kunskapsgrund för förståelse, som mer 

liknar den framställning som kommer till uttryck i 60-talets läroböcker.  

 

Av de studerade läroböckerna framgår hur textutrymmet tycks spela en avgörande roll för 

möjligheten att utveckla förståelse för hinduismen. Av de studerade texterna är det Diehl och 

Andersson, samt Mattsson Flennegård och Eriksson, som gör de mest ambitiösa försöken att 
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levandegöra religionen utifrån den troendes perspektiv. Dessa böcker är också de som ger störst 

utrymme åt kapitlet om hinduism. Minst utrymme avhandlas hinduismen på i 60-talssböckerna. 

Dessa texter förhåller sig således också tydligast distanserat till det studerade fenomenet. Av alla 

texter är det endast Mattson Flennegård och Erikssons som låter oss förstå att författarna faktiskt 

har varit i Indien och mött levd hinduism i dess kontextuella sammanhang. Samtidigt är Diehl 

och Anderssons text den enda som ger faktiskt utrymme åt en hindu att delge sina egna 

subjektiva erfarenheter av sin religion. Dessa nära inifrån-studier ägnas ett ytterst litet utrymme 

sett till den samanlagda textmassan för denna studie. Det är överlag övertygande hur liten plats 

religionens funktion för den religiöse får i relation till objekt utifrån vilka människor tror.  

 

Varför ser då de olika texternas framställning så olika ut? Och kanske främst, varför intar 60-

talets läromedel en så pass distanserad relation till hinduismen, medan 80-talets läroböcker 

förhåller sig så tydligt funktionellt orienterat till ämnet? De allmänna livsfrågorna ges plats i båda 

läroplanerna. Frågan är vilken funktion författarna på 60-talet förstod att momentet icke-kristna 

religioner skulle fylla i religionskunskapsundervisningen. Att döma av de studerade texterna, 

handlade det främst om kunskapsstudier av Indien och hinduismen, med målet kännedom om 

givna inslag, gudsgestalter och artefakter. Att livsåskådningsfrågorna fanns där redan utformade 

för Lgy 65, men inte gjordes utrymme i texternas innehåll tyder på att etikmomentet var något 

som författarna inte upplevde nödvändigt att konvergera med böckernas avsnitt om hinduismen. 

Med objektivitetskravet tydligt framskrivet i läroplanerna skulle momentet om icke-kristna 

religioner kunna ses som viktigt för att proklamera religionsperspektivets nya ordning. 

Kristendomskunskap skulle från och med nu endast ses som ett ämne bland andra i kursplanen, 

liksom kristendomen skulle förstås som en religion bland flera. Att läsa om hinduism blev till en 

markör för denna ordning. 

Att momentet icke-kristna religioner så småningom kom att allt mer tydligt omorienteras i 

enlighet med ett individuellt livsåskådningsperspektiv, kan identifieras i hur textavsnitten om 

hinduism får en tydligare funktionell betoning i 80-talets läroböcker. Tydligast uttryckt i Diehls 

och Anderssons text, kan det existentiella perspektivet härledas ur detta 

livsåskådningsperspektivets centrala utgångspunkter för religionskunskapsundervisningens 

utformning. Läroböckernas tydliga funktionella perspektiv överensstämer med 

ämnesskrivningarna i Lgy supplement 78, där det framhålls som extra viktigt att ta det 

funktionella perspektivet i beaktande vid undervisning av icke-kristna religioner, då dessa ofta är 

bundna till för oss främmande kulturformer och därför kan vara svåra att förstå utifrån inre liv och 

funktion. Studiet bör därför utformas så att begrepp och uttrycksformer framstår som funktionell helhet. 

Dessutom bör undervisningen utformas så att de yttringar som hinduismen intar relaterar till 

allmänmänskliga problem och människors situation. Texterna i studien visar på hänsynstagande till dessa 

skrivelser. Att 10-talets läroböcker får ett så tydligt samhällsvetenskapligt perspektiv stämmer 

även det väl överens med ämnesplanernas skrivelser. Det tidigare framskrivna existentiella 
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livskunskapsperspektivet från Lgy supplement 78 vid studiet av icke kristna religioner är borta 

vilket kan förklara böckernas samhällsvetenskapliga prägel vid framställningen av hinduismen. 

 

I den mån det går att tala om ett orientalistiskt arv i läroböckernas förmedling av hinduismen, 

kommer det som tydligast till uttryck i 60-talstexterna. Det finns en tydlig beskrivning av 

hinduismen utifrån en elitistisk förståelse, med brahmankastens och yogimästarnas religiösa 

föreskrifter som utgångspunkt. Den textuella förståelsen av hinduismen är också ett centralt 

inslag, med ett tydligt etiskt och teoretiskt perspektiv. Vid ett tillfälle beskriver Hillerdal också 

Bhagavad Gita som hinduismens evangelium, vilket tydliggör den västerländska 

företrädanderätten att tolka hinduismen utifrån egna förståelsehorisonter om religion. 

Orientalistisk kritik skulle också kunna riktas mot hur böckerna berör den folkliga religiositeten 

som utvecklingshämmande och i sitt uttryck framställd som främmande och motbjudande.  

Att den orientalistiska idékritiken nått den svenska skolvärldens medvetande vid 70-talets slut 

tydliggörs i ämnesplanens skrivningar. Undervisningen bör från och med nu göra gällande för 

skillnaden mellan det skriftlärda prästerskapets hinduism och folkreligiositetens uttryck. Denna 

tydliga skillnad kommer också till uttryck i läroböckerna för 80-talets och 10-talets undervisning, 

där den levda religiositetens beroende av lokala traditioner och erfarenheter av gudsuppenbarelser 

framhålls och betonas. Även om det orientalistiska arvet inte framträder lika tydligt längre gör det 

ibland sig gällande i det tysta, som i skildringarna av gudsgestalterna utifrån attribut och 

främmande beteenden. Inte minst i Rings text återfinns denna framställning tydligt, där sexuella 

och våldsamma vulgäriteter framställs utan vidare förklaringar av de olika inslagens symboliska 

värden för troende hinduer. Prioriteringena av innehåll är också intressant att förhålla sig till vid 

en orientalistisk kritik av skolvärldens framställning av hinduismen, exempelvis som att 

författarna i stor utsträckning väljer att framhålla just gudinnan Kali vid genomgångar av 

hinduismens gudavärld. Den västerländska fascinationen inför det annorlunda och svårbegripliga 

gör sig här påmind, där fixeringen vid blod och könsorgan kontrasterar den mystiska filosofiska 

lärans abstraktioner. Således förblir också hinduismen i vår tid svår att greppa och förstå. 

 

Min uppsats har visat på uttryck för tydliga skillnader i framställningen av hinduism vid olika 

tidpunkter. Samtidigt är, likt jag tidigare påpekat, underlaget för begränsat för att det ska gå att 

dra några större slutsaser utifrån resultatet. Vid vidare forskning vore det därför intressant att 

studera ett större textmaterial. Dessutom vore det intressant att ta det textmässiga utrymmet för 

varje boks skildring av hinduismen i större beaktande, för att se hur pass viktiga 

utrymmesmässiga aspekter är för att skapa förutsättningar för ömsesidig förståelse vid studiet av 

främmande religioner.    
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