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Abstract 

 

The aim of this study is to analyze Hinduism in upper secondary school textbooks 

using a gender-based perspective. The specific material used consists of four text-

books, whereof two are published prior to the curriculum Lgy 11 and two are pub-

lished after Lgy 11. In order to analyze the textbooks the following methods are 

used: content analysis, picture analysis and comparative analysis. First, the contents 

and pictures of the textbooks are analyzed using theories on gender. After this 

analysis the results are compared to the relevant curriculum and its guidelines for 

the analyzed subject. To complement this analysis a further comparison is made 

between the results of the two kinds of textbooks in order to determine whether any 

similarities or differences exist. The results show that men are represented more 

often than women in the chapters on Hinduism and that women are found to be 

represented more sparsely and separately from their male counterparts. The study 

also show that Lgy 11 doesn't emphasize gender very strongly as a part of the man-

datory guidelines and that this can be a plausible explanation for the lack of female 

representation in the textbooks. Despite the difference between the two curricula 

there is no palpable difference between the older and the newer textbooks. 
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Kapitel 1 Inledning 

1.1. Inledning och bakgrund 

Eleverna i skolan idag har vuxit upp med modern teknik i ett konstant möte. Trots 

att dagens moderna samhälle har bidragit till att medier som film, serier och inter-

netkällor används mer och mer i skolan har läroboken fortfarande en fast roll i stora 

delar av undervisningen i många svenska klassrum idag. Innehållet i dessa böcker 

är därför av intresse då det är något som påverkar både lärare och elever som skall 

använda dem.  

Under 1930-talets slut ansågs det att kvaliteten på läromedlen i skolan var av en 

politisk angelägenhet och därför infördes 1938 en statlig förhandsgranskning av alla 

läroböcker i Sverige. I Anna Johanson Harries avhandling Staten och läromedlen – 

en studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938 – 1991 

finns det att läsa om bland annat detta. 1991 avskaffades den sista förhandsgransk-

ningen och från och med detta blev det marknadens producenter och konsumenter 

som kom att avgöra kvaliteten på läromedlen som skulle användas i skolan.1 Staten 

sade alltså upp ansvaret för att analysera läromedel för skolan och i rapporten Lä-

romedlens roll i undervisningen finns det att läsa om hur staten idag har ett övergri-

pande ansvar för mål och föreskrifter i skolan. Både tolkningen av detta och själva 

genomförandet är delegerat till kommunerna och skolorna. De betonar lärarens pro-

fessionalitet och frihet till att själva välja metoder för att uppnå de mål som finns.2 

Därav kan en lärare välja att undervisa utifrån de utvalda läromedel som finnes till-

gängliga eller söka andra alternativ, som tillexempel internet eller film som har bas 

i läroplanen för ämnet i fråga. 

I läroplanen, Lgy 11, för ämnet Religionskunskap 1, står det att undervisningen 

skall behandla centrala innehåll som "Religion i relation till kön, socioekonomisk 

bakgrund, etnicitet och sexualitet."3 Läroplanen lägger också vikt på att undervis-

ningen skall ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan förhål-

la sig till bland annat kön.4  

                                                 

1 Johanson Harrie, Anna, (2009). Staten och läromedlen - en studie av den svenska statliga för-
handsgranskningen av läromedel 1938-1991, Linköpings Universitet. Linköping, s.10 
2 Skolverket, (2006). Rapport 284, Läromedlens roll i undervisningen. s.13 
3 Skolverket, Lgy11, s.138 
4 Skolverket, Lgy11, s.137 
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Under de senaste decennierna har det inom religionsvetenskapen blivit allt mer vik-

tigt att betona religion ur ett kvinnoperspektiv, både inom utbildning och inom 

forskning.5 Just genusforskning inom teologin problematiserar ofta kvinnors under-

ordning i teologier och samfund, samt hur kvinnor och män framställs i urkunderna. 

Bortset från kristendomen och judendomen har utvecklingen av ett genusperspektiv 

tagit längre tid inom de andra stora världsreligionerna som islam, buddhism och 

hinduism. En orsak till detta kan vara att de samhällen där dessa religioner domine-

rar, har haft sämre möjligheter till utbildning och inflytande. Invandringen som sker 

till västvärlden har därför bidragit till att genusperspektiv på andra teologier i vissa 

fall har hastats på.6  

I rapporten I enlighet med skolans värdegrund?, finns Catarina Nybergs och 

Anders Gustavssons analys av läromedel att läsa. Där undersöker de hur funktions-

hinder representeras i läromedel.7 De kommer fram till att funktionshinder före-

kommer sällan samt att till exempel genus inte heller förekommer ofta. Genus, 

funktionshinder och sexuell läggning är alltså något som sällan får någon stor plats 

i läromedel enligt deras undersökning.8 Just därför är bland annat genus en viktig 

aspekt att undersöka då det är något som påverkar tankar och känslor hos männi-

skor och samhället idag. Eftersom läromedlen har en inverkan på elevers attityder 

kan undersökningar om genus i läromedel på sikt ha effekt på eleverna när det gäll-

er jämställdhet mellan könen.9 Baserat på denna bakgrundsinformation har jag där-

för valt att inrikta mig på just genus i relation till hinduism i denna uppsats, då det 

är något som förekommer både i läroplanen och i skolans värdegrund som något 

som skall genomsyra undervisningen i religionskunskap i skolan. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur hinduismen, ur ett genusper-

spektiv, presenteras i läroböcker för gymnasieelever som läser Religionskunskap 

A/1. Undersökningen har gjorts utifrån utvalda läroböcker som kommit ut före och 

efter Lgy11. Läromedlen har undersökts när det gäller huruvida de överensstämmer 

med de krav för jämställdhet och genus som återfinns i läroplanerna för religion. 

                                                 

5 Hellman, (1998). s.61 
6 Josefson Helena, (2007). Genus lärarbok - hur du kan arbeta med genus, Stockholm: Natur och 
Kultur, s.37f 
7 Skolverket, Rapport 285, I enlighet med skolans värdegrund?, s.24 
8 Skolverket, Rapport 285, I enlighet med skolans värdegrund?, s.26 
9 Fredriksson, Ingrid, (1969). Könsroller i läroböcker, Stockholm: EOS-tryckerierna, s.22 
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Böckerna har slutligen jämförts för att se om det finns eventuella skillnader och 

likheter mellan dem. För att kunna genomföra arbetet och för att kunna besvara 

syftet har dessa frågeställningar bearbetas: 

 Presenteras hinduismen olika beroende på kön? 

 På vilket sätt presenteras män och kvinnor i kapitlen om hinduism? 

 Hur presenteras gudarna och gudinnorna? 

 Hur förhåller sig läroböckerna till de krav som finns i läroplanerna? Vilka 

förändringar, om några kan ses, har gjorts i de nya läroböckerna gentemot 

de äldre?  

1.3. Forskningsöversikt 

Eva Hellman, professor i religionshistoria, har skrivit boken Hinduiska gudinnor 

och kvinnor – en introduktion (1998) som har för avsikt att behandla om huruvida 

det finns gemensamma drag i hinduiska konstruktioner av gudinnor och kvinnor 

och vilka dessa eventuella drag i sådana fall är.10 Hellman beskriver kort den "stora" 

och den "lilla" traditionen vilket innebär ett sätt att beskriva hur hinduism i "byreli-

giositeten" skiljer sig från den brahminsk–sanskritiska hinduism som synes i de 

flesta indologiska framställningar om hinduismen. Traditionerna samspelar och är 

beroende av varandra dock är den "lilla" traditionen inte en uttunnad variant av den 

stora. Den "stora traditionen" kan förenklat förvaltas av utbildade manliga specia-

lister medan den "lilla traditionen" förvaltas av icke–specialister som oftast är kvin-

nor.11 Hellman beskriver alltså många av gudinnorna inom hinduismen till exempel 

Lakshmi, rikedomens och välståndets gudinna, som förklaras som en utav de popu-

läraste gudomligheterna inom hela det hinduiska panteon.12 Hellman skriver alltså 

om många olika gudinnor med stort inflytande inom hinduismen och hur de van-

ligtvis porträtteras och beskrivs. Hon lyfter även fram grundläggande drag för den 

"stora" traditionens konstruktion av det kvinnliga. Det kvinnliga ses som potentiellt 

farlig och representerar den aspekt av det gudomliga som saknar medvetande. Det 

manliga å andra sidan representerar den aspekt av det gudomliga som har medve-

tande, vilja och som besittare av förmågan att forma och avgränsa. Detta innebär en 

                                                 

10 Hellman, Eva, (1998), Hinduiska gudinnor och kvinnor - en introduktion, Falun: Bokförlaget Nya 
Doxa, s.5 
11 Hellman, (1998). s.8 
12 Hellman, (1998). s.15 
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tanke att män och kvinnor är olika i grunden och att de har bundna könsroller och 

funktioner i samhället. De är som komplement för varandra. Detta kan ses som att 

ingen av delarna, män och kvinnor, kan fungera utan den andra delen. Hellman läg-

ger dock vikt vid att den kvinnliga naturen beskrivs som något farligt som måste 

tämjas och därav kontrolleras av män för att inte vara destruktiv. Mannen står alltså 

i centrum och styr medan kvinnan blir som ett instrument för detta. Hellman be-

skriver detta genussystem som en patriarkal könsordning till männens förmån. 13 

Johan Wikström, doktor i religionshistoria, beskriver i Religionsdidaktik – 

Mångfald, Livsfrågor och Etik i Skolan (2011) analyser av läromedel där en 

granskning av framställningar av bland annat kön, visar att många läroböcker inne-

håller ojämnställdhet mellan könen.14 I samma bok skriver Jonas Svensson, islamo-

log, om kön och genus i religionskunskap. Han menar att manlig överordning och 

kvinnlig underordning är en vanlig förekommande organisering av det sociala livet 

och som även återspeglas i religiösa texter, myter, lagar och ritualer.15 En viktig 

aspekt inom det vetenskapliga studiet av religion har varit påpekandet av köns-

blindhet och om hur det ofta beskrivs som om religion är männens religion i form 

av heliga texter och liknande där kvinnans religiösa liv länge osynlighetsgjorts. Att 

anlägga ett genusperspektiv innebär ett synliggörande av detta.16 

Jeanette Sky, religionshistoriker, skriver i Genus och religion (2007) om hur re-

ligion i läroböcker i religionshistoria handlar om människor och deras förhållande 

till det gudomliga och heliga. De handlar alltså om människor, religiösa människor 

som beskrivs utan kön eller klass. Sky menar att detta ofta inte stämmer överens 

med verkligheten. Hon menar att det religiösa påbudet gäller alla män, där det finns 

egna regler och undantag för kvinnor. Just mannen syns mycket i det som skrivs 

som religion i läroböcker och framstår ofta som prototypen för den religiösa männi-

skan. I de böcker som har för avsikt att beskriva religion utifrån ett genusperspektiv 

beskrivs oftast religionen i generella termer först för att sedan avslutas med ett en-

skilt kapitel om kvinnor.17 

                                                 

13 Hellman, (1998), s.59 
14 Wickström, Johan, (2011), Didaktisk texkompetens. Religionsdidaktik - mångfald, livsfrågor och 
etik i skolan. 1. uppl. Löfstedt Malin (red.), Lund: Studentlitteratur AB, 157-173, s. 157 f 
15 Svensson, Jonas, (2011), Kön och genus i religionskunskap. Religionsdidaktik - mångfald, livsfrå-
gor och etik i skolan. 1. uppl. Löfstedt Malin (red.), Lund: Studentlitteratur AB, 97-109, s. 99 
16 Svensson, (2011), s.101 
17 Sky, Janette, (2009), Genus och religion, Stockholm: Natur och Kultur, s.22f 
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Genusanalyser och jämställdhetsanalyser finns inom många ämnen och rapporten 

från delegationen för jämställdhet i skolan, Kvinnor, män och jämställdhet i läro-

medel i historia (2010), av Ann–Sofie Ohlander som är professor i historia, skriver 

om just detta. Hon har jämfört fyra olika läroböcker i historia samt en lärarhandled-

ning. Två av läroböckerna samt lärarhandledningen är ämnade för gymnasiet och 

två av läroböckerna är ämnade för grundskolan.18 Resultatet som hon når av 

granskningen visar hur alla läroböckerna uppvisar likartade mönster. Män, både 

enskilda och i grupp, samt manliga perspektiv dominerar i läromedlen. Utrymmet 

för kvinnlig historia är minimalt och visas oftast som inskott i den övriga texten.19 

I rapporten Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap 

(2010), också av Ann–Sofie Ohlander, finns hennes undersökning kring samhälls-

kunskapsläroböcker att läsa. Ohlander utgår från fyra olika läroböcker och en lärar-

handledning. Läromedlen som hon undersöker ämnas åt både grundskola och gym-

nasial nivå.20 Resultaten hon finner i denna undersökning visar hur problematisering 

av köns– och jämställdhetsperspektiv finns, men att dessa är få. Det finns särskilt 

stora brister i de avsnitt som handlar om historiska aspekter samt områden som 

massmedia och internationella förhållanden.21 

I Genus och text När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? av Moira 

Von Wright, professor och forskare i pedagogik, finns det att läsa om en genusun-

dersökning av sju läroböcker i fysik.22 Resultaten hon finner av undersökningen 

visar hur det överlag kan sägas att texterna hon undersökt ytterst sällan utstrålar 

vare sig genuskänslighet eller genusmedvetenhet.23 

I underlagsrapporten till Skolverkets rapport, I enlighet med skolans värde-

grund?, finns En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker (2006) 

att läsa. Den är skriven av Britt–Marie Berge, docent, och Göran Widding, adjunkt. 

Underökningens resultat visar bland annat hur pojkar och män är överrepresentera-

de i läroboksmaterialet de undersökt.24 

                                                 

18 Ohlander, Ann-Sofie, (2010) Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia, Stockholm: 
Elanders Sverige AB, s.7 
19 Ohlander, Ann-Sofie, (2010), Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia, s.67 
20 Ohlander, Ann-Sofie, (2010), Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap, 
Stockholm: Elanders Sverige AB, s.9 
21 Ohlander, (2010), Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap, s.67 
22 Von Wright, Moira, (1999), Genus och text När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?, 
Stockholm: Statens skolverk, s.13 
23 Von Wright, (1999), s.102 
24Berge, Britt-Marie och Widding, Göran, (2006), En granskning av hur kön framställs i ett urval 
lärobäcker, Umeå Universitet, s.29 
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Det är utifrån dessa fakta och tidigare forskning som jag gör mitt avstamp för min 

uppsats. Jag har undersökt huruvida den tidigare forskningen om genus och kön 

stämmer överens över det resultat som jag har fått. Det jag kommer att bidra med, 

förutom analysen av läroböckerna utifrån ett genusperspektiv, är huruvida de 

stämmer överens med läroplanerna och hur och om de böcker som kommit ut efter 

Lgy11 har förändrats något i jämförelse med de böcker som kommit ut före Lgy11. 

1.4. Material 

Det källmaterial som har undersökts är fyra stycken läroböcker för ämnet Religi-

onskunskap A/1 på gymnasial nivå: 

 

 Religion 1 för gymnasiet av Lennart Göth, Katarina Lycken Rüter och Ve-

ronica Wirström kom ut 2012 och är en av de första kursböckerna för Reli-

gionskunskap 1 som kom ut efter Lgy11. Författarna till denna bok beskri-

ver hur de har haft syfte att följa den nya kursplanen och boken innehåller 

till viss del nya element så som vetenskap, men också andra centrala mål för 

kursen Religionskunskap 1. 

 Relief Livsvägar av Nils–Åke Tidman och Kerstin Wallin kom ut 2012. I sin 

inledning beskriver de hur de har haft som mening att försöka presenter de 

stora världsreligionerna på ett tydligt vis. Boken lägger ett visst fokus på hur 

religionerna ser ut i Sverige idag. Detta läromedel är från Gleerups Utbild-

ning AB och Gleerups författare är just lärare med erfarenhet från klass-

rummet. 

 Relief A–plus – religionskunskap för gymnasiet av Nils–Åke Tidman, Bengt 

Arvidsson, Hans Axelsson och Magnus Hermansson kom ut 2003 och visar 

på en del nya moment jämfört med tidigare böcker från samma utgivare. 

Grundkonceptet är detsamma där alla religionerna presenteras på ett likartat 

vis med ett särskilt avsnitt som berör religionerna i Sverige.  

 Religion och sammanhang av Börge Ring kom ut 2001 och är en lärobok 

som kan användas inom både religionskunskap A och B där de stora världs-

religionerna presenteras utifrån ett visst mönster av bland annat religioner-

nas grundtankar, ursprung, vardag och högtider som genomsyrar hela bo-

ken. Centrala buskap i religionerna och livsåskådningarna, etik och livsfrå-
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gor är något som går som en röd tråd genom boken. Frågor som rör kvin-

nans ställning finns även integrerad i varje kapitel.  

 

1.5. Teoretisk utgångspunkt 

Den teori som har inspirerat mitt arbete är historikern Yvonne Hirdmans genusteori 

och det material som har använts för detta är Hirdmans Genus – om det stabilas 

föränderliga former (2001). Boken inleds med en förklaring till ordet genus upp-

komst. Genus kommer från latin och betyder bland annat slag, sort och kön och är 

ett uttryck som i Sverige användes inom språkläran för att beteckna substantiv nå-

gon gång fram till 1980–talet. De som på den tiden kallades för "kvinnoforskare" 

tog sig ann ordet som en slags översättning för engelskans gender vilket då betydde 

just slag eller sort, men också kön. De var i behov av ett ord för att betona att bak-

om de fasta formerna "kvinnor" och "män" döljer det sig mer så som prägling, fost-

ran, tvång och underordning. Begreppet behövdes för att kunna analysera kvinnors 

underordning och för att förstå mäns och kvinnors delaktighet i den. Genusbegrep-

pet uppkom lite som en uppgörelse med könsrollsbegreppet. Just begreppet könsroll 

belyser fasthållandet av det osynliga bindetecknet mellan kön – och roll där det blir 

en ofrånkomlig uppdelning mellan könen. Med ordet genus finns avsikten att kom-

ma bort från detta och försöka att sudda ut denna uppdelning.25 Hirdman menar att 

ordet genus är behändigt att arbeta med för att förstå och för att kunna diskutera 

utsträcktheten, alltså att genus inte bara är något som häftar sig vid kroppar utan vid 

allt som handlar om manligt/kvinnligt, man/kvinna, om hur det genomsyrar världen 

omkring oss och hur det fyller platser, situationer, politik, arbete med mera.26  

Genussystemet där män och kvinnor definieras som motpoler till varandra på 

grund av att de till exempel tilldelas olika egenskaper kallar Hirdman för tvåköns-

modellen vilket innebär hur människor framställs som uppdelade av biologiska 

skäl.27 Med detta uppdelade genusmönster får vi denna isärhållning som kan kallas 

för ett genussystem eller genushållning. Detta är något som ingår i den mänskliga 

kulturen. Underordningsproblematiken innebär hur det är offret som problematise-

ras, i detta fall kvinnan. Vi lever i en normalitet som den manliga normens värld har 

                                                 

25 Hirdman Yvonne, (2001), Genus - om det stabilas föränderliga former, Malmö: Liber AB, s.11-
14 
26 Hirdman, (2001), s.16 
27 Hirdman, (2001), s. 56 
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skapat och det har blivit kulturen.28 Med mannen som norm blir kvinnan automa-

tiskt något som jämförs med just den normen, män. Det blir som en jämförelse mel-

lan kvinnan och människan och med människan menas normen, alltså män.29 Män-

niskor och samhället är alltså uppdelade och Hirdman menar att detta kan ses som 

en kulturell, naturlig uppdelning. Man lär sig att uppfatta världen och människor 

utifrån kategorierna man/kvinna och manligt/kvinnligt. Detta innefattar allt i från 

färger, kläder, känslor, yrken och liknande. Hennes tankar om den ofrånkomliga 

uppdelningen med vad som anses vara norm, manligt och kvinnligt genomsyrar 

undersökningen. Jag har undersökt på vilket sätt kvinnor respektive män beskrivs 

och förklaras i de utvalda läroböckerna med detta som grundläggande utgångs-

punkt. 

1.6. Metod 

1.6.1. Innehållsanalys  

För att utföra analysen av de utvalda läromedlen har jag inspirerats av innehållsana-

lys. Innehållsanalys är en form av textanalys som utförs genom att undersöka ned-

skrivna texter. Med innehållsanalys bearbetas och analyseras själva budskapet som 

finns i texterna. Innehållsanalysen utvecklades för att som metod kunna förklara 

och beskriva det som är utmärkande för budskapen som är inarbetade i massmedia 

och allmänna offentliga texter. Denna metod kan användas på allt nedskrivet mate-

rial så som tidningar, böcker, eller transkriberade intervjuer.30 Jag har alltså inspire-

rats av denna metod genom att jag börjat med en beskrivande del där innehållet i 

hinduismkapitlen i varje lärobok presenteras utifrån temat genus. Därefter  har jag 

undersökt på vilket sätt det behandlas i de olika läroböckernas kapitel om hinduism. 

Som slutgiltigt steg i analysen av varje lärobok kommer har jag sammanfattat och 

reflekterat över vad som framkommit. Detta har gjorts med inspiration utav utvald 

teori och med ett avstamp från tidigare forskning och metod. 

                                                 

28 Hirdman, (2001), s.75 
29 Hirdman, (2001), s.59 
30 Nelson, Chad, Woods, Jr, Robert H. (2011). Content analysis. The Routledge handbook of re-
search methods in the study of religion, Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), Routledge, 
Abingdon, Oxon, s.109f 



 13 

1.6.2. Jämförande analys 

När läromedlens innehåll har analyserats har jag undersökt resultaten för att jämfö-

ra dem och för att undersöka om huruvida läroböckerna efter Lgy11 har utvecklats 

något jämfört med de tidigare läroböckerna. Detta har utförts med inspiration ut-

ifrån en jämförande analysmetod från Michael Stausberg och Steven Englers bok 

The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion (2001). 

Denna jämförande analysmetod kan förklaras genom att, inom ett område, välja ut 

två eller fler fenomen som kommer att användas för att försöka förklara och studera 

dess likheter och skillnader.31 Jag har alltså inspirerats så att jag har jämfört inne-

hållsanalysernas resultat med varandra för att leta efter eventuella skillnader och 

likheter samt se om huruvida de nyare böckerna har utvecklats i jämförelse med 

tidigare läroböcker.  

1.6.3. Bildanalys 

I Terje Borgersen och Hein Ellingsens bok Bildanalys –didaktik och metod (1994) 

finns det att läsa om hur vi idag lever i en bildkultur som gör att vi möter bilder 

överallt. Författarna frågar sig om vad alla dessa bilder används till. De förklarar 

detta med att det har att göra med vilken funktion bilden har, då vissa bilder har 

gjorts för evigheten och vissa bilder har gjorts för ögonblicket. Det är också av vikt 

att se till vem som ser bilden i fråga och i vilket sammanhang denne befinner sig i 

när mötet med bilden sker. Generellt kan bilder ses som kommunikationsmedier 

och med hjälp av dem kan en avsändare kommunicera med mottagaren. Till exem-

pel kan kunskap och information föras över via bilder. Bilder berättar något för oss 

och vi kan därmed försöka att hitta uttryck, budskap och mening.32  

Med en bildanalys kommenteras inte bara ytfenomen, utan med bildanalys ges 

också ett sätt att försöka tränga in i bilden på jakt efter ett budskap och en mening.33 

Subjektet, den som tittar på bilden, har känslor och tankar som spelar en väsentlig 

roll i processen av bildtolkning, vilket inte får glömmas. Bildanalysen struktureras 

genom att lära oss att ställa bestämda frågor och hitta svar på dessa.34 Elever är of-

                                                 

31Stausberg, Michael, (2011), Comparison. The Routledge handbook of research methods in the 
study of religion, Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), Routledge, Abingdon, Oxon, 21-39. 
s.21 
32 Borgersen, Terje & Ellingsen, Hein, (1994) Bildanalys - didaktik och metod. Lund: Studentlittera-
tur AB, s.11 
33 Borgersen. Ellingsen, (1994), s.19 
34 Borgersen. Ellingsen, (1994), s.20 
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tast vana att betrakta bilder på ett ytligt sätt och de har vuxit upp i en bildkultur som 

påverkar dem oavbrutet så det gäller som lärare att få eleverna att stanna upp och 

att lägga märke till exempelvis de olika detaljerna, motiven och perspektiven som 

finns i bilderna.35 Eftersom eleverna mer eller mindre kommer att påverkas av bil-

derna de ser i sina läromedel är en djupare analys av bilderna av intresse och för att 

analysera bilderna som finns representerade för hinduismen i de utvalda läromedlen 

har jag utformat ett antal frågor med betoning på genus: Hur ser fördelningen ut 

mellan kvinnor och män på bilderna i läroböckerna (inräknat gudar och gudinnor)? 

Vad föreställer bilderna? På vilket sätt presenteras kvinnor och män i bildform (in-

räknat gudar och gudinnor)? 

1.7. Avgränsningar och urval 

De böcker som jag har valt ut att genomföra analysen på är fyra stycken kursböcker 

som är ämnade för Religionskunskap A och 1. Dessa böcker används eller har an-

vänts på skolor inom Uppsala kommun. Av dessa böcker är två utgivna före Lgy11 

och de övriga två är utgivna efter Lgy11. Denna avgränsning har jag satt för att 

arbetet inte skall bli för stort. Jag har också avgränsat undersökningen till en religi-

on, hinduismen. Detta val har gjort då det redan finns mycket av forskning om 

andra religionen, till exempel islam. Hinduismen blir därför av intresse. Själva un-

dersökningen kommer därför att baseras på de kapitel i läroböckerna som handlar 

om hinduismen Övriga kapitel kommer inte att inkluderas i undersökningen även 

om hinduismen till viss del är representerad där. Jag kommer heller inte att ta med 

eventuella uppgifter och övningar som finns med i böckerna för religionen i fråga. 

Hinduismens alla aspekter kommer inte analyserat utan jag har valt att genomföra 

analysen utifrån ett specifikt perspektiv för att inte arbetet skall tappa fokus. Jag har 

därför valt att undersöka hinduismen ur ett genusperspektiv. Eftersom det har gjort 

mycket läroboksforskning kring islam, kristendom och judendom är just hinduis-

men av intresse. 

När jag jämför läroböckerna med läroplanerna har jag valt att bara fokusera på 

det stycket i läroplanerna som handlar just om ämnet religionskunskap. Även om 

genus och liknande nämns i andra sektioner av läroplanerna kommer detta inte att 

behandlas på en djupare nivå i undersökningen. 

                                                 

35 Borgersen. Ellingsen, (1994), s.26 
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När jag närmare har studerat olika genusteorier blev jag introducerad till Judith 

Butlers tankar om genus och feminism. Då jag inte tyckte att just det materialet 

passade min undersökning eftersom det låg mer mot politik valde jag istället Yvon-

ne Hirdmans genusteori som jag kände var mer lämpad för ändamålet.  

De metoder jag valt att bli inspirerad av i mitt arbete är innehållsanalys, jämfö-

rande analys och bildanalys. Dessa valde jag för att det passade bäst att arbeta med i 

utifrån vad jag har velat undersöka. Samt att just en analys av innehållet i läroböck-

erna, alltså texter, kändes lämpligt då det är mitt huvudsakliga syfte, att se hur hin-

duismen ur ett genusperspektiv presenteras i läromedel och därav i dess texter om 

hinduismen. Eftersom jag ville ta med bilderna i analysen valde jag att bli inspire-

rad från olika böcker som handlar om bildanalys. Jag valde att inte direkt följa ett 

färdigt schema utan utformade egna frågor för att granska bilderna lite närmare. Jag 

valde att göra på det viset då bilderna kan ses som en komplettering till mitt hu-

vudmaterial, texten. 

Eftersom undersökningen är baserad på ett urval av läroböcker måste läsaren av 

denna uppsats vara medveten om att undersökningens resultat inte helt behöver 

generalisera alla läromedel som finns eller har funnits som behandlar det utvalda 

temat, hinduismen. 

1.8. Disposition  

Undersökningen är uppdelad så att alla läroböcker analyseras under varsin underru-

brik där böckerna som kom ut före Lgy11 analyserats först och de som kom ut före 

efter Lgy11 analyserats efter dem. Varje del innehåller ett referat av kapitlet om 

hinduismen med fokus på genus, en genomgång och analys av bilderna i hinduism-

kapitlen och en kort analys och diskussionsdel av just innehållet samt bilderna. Ef-

ter läroböckernas analyser kommer en undersökning av huruvida böckerna förhåller 

sig till läroplanerna. Detta följes av en jämförelse av böckerna före och efter Lgy11 

för att se om det finns eventuella skillnader respektive likheter. Där presenteras 

också en slutdiskussion och slutreflektion innan uppsatsen avslutas med slutsats om 

resultatet i form av svar på frågeställningarna. 
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Kapitel 2 Undersökning 

2.1. Religion och Sammanhang 

2.1.1. Referat av innehållet 

Kapitlet om hinduism i denna lärobok är 38 sidor långt. Denna lärobok inleds med 

en beskrivning om hinduismens uppkomst, ursprung och hur hinduismen är en reli-

gion med många olika inriktningar. Författaren tar upp samsara: det eviga krets-

loppet, karma: resultatet av livets gärningar och dharma som innebär plikten i livet. 

De plikter hinduer skall följa beskrivs vara olika utifrån bland annat kön. Efter detta 

tar författaren upp de heliga skrifterna där de bland annat beskriver gudarna Varuna 

och Indra. Vidare beskrivs också olika yogametoder som ses som vägar till fräls-

ning.  

Ett stycke om kastsystemet kommer härnäst. I detta stycke har författaren tagit 

upp bland annat snörceremonin för pojkar som är en övergångsrit. Inom parentes i 

detta sammanhang med snörceremonin skriver de (aldrig flickan) i slutet på stycket. 

Efter detta kommer en beskrivning om gudomarna. Författaren lägger vikt på hur 

hinduer kan tro på flera olika gudomar. En närmare beskrivning av de manliga gu-

darna Brahma, Vishnu, Ganesha och Shiva. I slutet av denna sektion kommer en 

förklaring om gudinnorna. Sektionen börjas med en betoning på att alla gudinnor 

bär på en kraft som kan nedbryta eller uppbygga. Författaren nämner sedan hur alla 

kvinnor även bär på den kraften och att den kraften måste tämjas och kontrolleras 

av mannen för att bli till något positivt. Även gudarna beskrivs kontrollera gudin-

norna. De gudinnor som beskrivs först är Kali och Parvati som beskrivs som Shivas 

fru. Kapitlet tar även upp gudinnorna Durga, Lakshmi samt att de nämner att det 

finns lokala gudinnor. Efter detta kommer ett stycke som är benämnt med Kvinnan i 

hinduismen. Där beskrivs kvinnans ställning utifrån en gammal hinduisk skrift som 

kallas "Manus lag". Den säger att kvinnan skall vara beroende av sina män, att de 

måste övervakas och att fadern beskyddar henne i barndomen, hennes man beskyd-

dar henne i ungdomen och hennes söner beskyddar henne i ålderdomen. En kvinna 

skall aldrig vara oberoende. Författaren tar upp historien om guden Rama och hans 

fru Sita som ett klassisk kvinnligt ideal inom den indiska kulturen och att även om 

mannen behandlat kvinnan illa skall hon vara honom trogen in i döden. Det be-
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skrivs hur mannen betraktas av kvinnan som gud och att hon skall bli kontrollerad 

av mannen inom giftermålet, därför är det viktigt att kvinnan giftes ung, alltså ti-

digt. Kvinnans egenskaper förklaras utifrån en konsekvens av en gudomlig ordning. 

En sektion med hinduisk feminism följer detta. Författaren beskriver hur indiska 

feminister inte i någon större utsträckning är intresserade av gudinnor som förebil-

der då de står för anpassning och underkastelse. Gudinnan Kali, som har drag av att 

vara vild ses som en förebild ibland. Författarna lägger fokus på Kali som 

blodstörstig och som kräver blodiga offer och att denna gudinna har gett inspiration 

till sekter som stör ihjäl folk på 1800-talet. 

Efter detta beskriver de vardag och högtid. Författarna beskriver bland annat hur 

hinduer under högtiden Divali söker lyckan hos gudinnan Lakshmi samt högtiden 

Kumbh Mela som leds av nakna heliga män. Efter detta kommer en presentation av 

livsstadierna. Här betonar de kvinnans uppgift som är att ta hand om barn och 

hemmet. Föfattaren beskiver också hur man och hustru kan koncentrera sig på att 

utöva religionen då de första barnet är fött. Bortsett från detta presenterar författar-

na inte några fler skillnader mellan könen utan livsstadierna beskrivs sedan utifrån 

vad mannen skall göra. Efter detta kommer generella beskrivningar om begravning 

och folkliga traditioner. Mot kapitlets slut tar författaren upp beskrivningar om oli-

ka inriktningar inom hinduismen som vishnuism som betonar de som tillber guden 

Vishnu eller någon av hans avatarer, shivaism där människor kan vända sig till både 

Shiva, hans fru Parvati och deras söner, shaktism som betonar den kvinnliga kraften 

och hare krishna–rörelsen. Kapitlet avslutas med en beskrivning om hinduer i Sve-

rige samt att en sektion om Sikhism och Jainism.36  

2.1.2.Bildanalys 

 Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor och män på bilderna i läroböckerna 

(inräknat gudar och gudinnor)?  

Bortsett från sektionen som handlar om sikhism och jainism finns det totalt 12 bil-

der varav tre bilder inte visar människor. Två av bilderna visar enbart kvinnor varav 

en av dessa bilder visar en gudinna. Fyra bilder representeras bara av män varav en 

av dessa bilder visar en gud. Tre bilder visa både män och kvinnor varav en av bil-

derna är en bild från en tecknad serie. 

                                                 

36 Ring, Börge, (2001), Religion och sammanhang. Stockholm: Liber AB, s.196-234 
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 Vad föreställer bilderna? 

De bilder som inte visar människor föreställer tecknet för den gudomliga verklighe-

ten AUM och svastikan som visar solens uppgång och nedgång.37 Det finns också en 

en bild med en ordlek av den heliga bokstaven AUM,38 samt en bild som visar en 

typ av karta som kartlägger olika inriktningar och idéer inom hinduismen genom 

tid.39 De bilder som enbart visar kvinnor skildrar en kvinna i bön,40 samt en gudin-

neavbild på gudinnan Kali.41 De bilder som visar bara män visar en man tillsam-

mans med en helig ko,42 en man som tillhör de högre kasterna framför ingången till 

ett tempel,43 en man som tvättat sin kläder i floden Ganges som han torkar vid en 

eld från kremering,44 samt en avbild av guden Vishnu.45 På de bilder där män och 

kvinnor förekommer tillsammans visas en bild ur en tecknas serie där både kvinnor, 

män och guden Krishna syns,46 en bild som visar kvinnor och män som firar högti-

den Kumbh Mela genom att bada i Ganges,47 samt en bild som visar hur ett barn blir 

välsignat av en präst genom att han stryker röd färg i barnets panna.48 

 På vilket sätt presenteras kvinnor och män i bildform (inräknat gudar och 

gudinnor)? 

I två av de tre bilder som visar både män och kvinnor tillsammans representeras fler 

män än kvinnor. I den tecknade seriebilden syns omkring sex män och två kvinnor 

och bilden som visar män och kvinnor som badar i Ganges för att fira högtiden 

Kumbh Mela så representeras även här, fler män. 

Bilderna som visar gudomar skiljer sig för att bilden som visar guden Vishnu är 

en stor och färgstark bild medan den bild som representerar gudinnorna, som visar 

Kali, är en mindre bild med dova färger. 

2.1.3. Analys och diskussion av innehåll och bilder 

Övergripande för detta kapitel är att författarna beskriver den normbild som finns 

av hinduismen som alltså är utifrån ett manligt perspektiv. Författaren nämner 

                                                 

37 Ring, (2001), s.202 
38 Ring, (2001), s.204 
39 Ring, (2001), s.207 
40 Ring, (2001), s.197 
41 Ring, (2001), s.227 
42 Ring, (2001), s.210 
43 Ring, (2001), s.212 
44 Ring, (2001), s.224 
45 Ring, (2001), s.215 
46 Ring, (2001), s.206 
47 Ring, (2001), s.220 
48 Ring, (2001), s.222 



 19 

ibland hur vissa saker som snörceremonin inte är för flickor utan bara är för pojkar. 

Dock nämner inte författaren vad flickor gör istället eller om det ens finns något 

som motsvarar snörceremonin, fast för flickor. I den löpande texten om hinduis-

mens olika delar så förekommer inte många skillnader mellan könen utan de be-

skrivs som att det är lika för alla inom hinduismen, men att de ibland har skrivit att 

detta bara är för män eller detta bara är för kvinnor utan vidare förklaring om varför 

även om det skulle finnas ytligare skillnader. Likt tidigare undersökningar av till 

exempel Sky syns ett liknande resultat i denna lärobok hur författarna tar upp en del 

information om kvinnor, men att mestadels av den informationen står i ett stycke 

mot kapitlets slut som är benämnt med Kvinnan i hinduismen. Författaren i denna 

bok har försökt att baka in kvinnans roll i andra sektioner i texten, men har inte 

förklarat något av det på en djupare nivå utan nämner bara att det finns en skillnad, 

men inte vad skillnaden är. Tidigare forskning på läromedel i historia av Ohlander 

syns en liknande resultat här hur mannen representeras mest i texten och där be-

skrivningar om kvinnor ofta faller bort. Manliga perspektiv dominerar alltså. När 

männen och männens roller och uppgifter beskrivs är det ofta något fint och heligt, 

när kvinnans motsvarighet skall beskrivas blir det ofta förklaringar kring problemen 

som kvinnor har i den Indiska kulturen. Exempelvis hur kvinnan alltid skall vara 

kontrollerad, vara underlägsen mannen, hur hon skall stanna kvar hos en man som 

behandlar henne illa, hur de beskrivs som innehavare av en kraft som måste tämjas 

av en man och att gudinnor inte är enskilda utan någon guds hustru samt att även 

alla gudinnor har den otämjda kraften. Detta resultat kan liknas vid vad Hellman 

talar om i sin bok Hinduiska gudinnor och kvinnor - en introduktion. Hon beskriver 

hur det kvinnliga ses som något farligt och som måste kontrolleras. Gudinnan som 

beskrivs närmare i kapitlet är just Kali som både är en dödsgudinna och en moder-

gudinna, men den sida av gudinnan som författarna lägger fokus på visar hur Kali 

är blodtörstig och kräver blodiga offer och som givit inspiration till sekter som 

ströp ihjäl folk på 1800–talet. Gudarna beskrivs oftare på ett mer stillsamt vis som 

bland annat den som ser till att världen fungerar, som skyddsgudar men också som 

förstörare. 

Männen är överrepresenterade i bilderna, även i majoriteten av bilder som visar 

både män och kvinnor tillsammans. Krishna, alltså den manliga guden, har själva 

huvudrollen i den tecknade seriebilden och kommer därför i fokus gentemot de två 

kvinnor som finns med. Det finns även fler män i den bild som visar män och kvin-
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nor som badar i Ganges tillsammans för att fira högtiden Kumbh Mela. Även om 

bilden representerar något som både män och kvinnor kan utföra syns ändå flest 

män. Det syns knappt några kvinnor i den stora folkmassan i vattnet. Majoriteten är 

alltså män och de kommer därför i fokus. Detta liknas vid Ohlanders forskning 

kring jämställdhet i läromedel för historia där hon visar att resultatet hon funnit 

visar hur män, både i grupp och enskilda dominerar läromedlen hon undersökt. 

2.2. Relief A–plus– religionskunskap för gymnasiet 

2.2.1. Referat av innehållet 

I kapitlet om hinduismen denna lärobok är 20 sidor långt. Författarna börjar med att 

beskriva hur stor hinduismen är och hur många hinduer det finns i världen. De fort-

sätter med en beskrivningar om riter, böneritualer och en ganska grundlig beskriv-

ning av livets olika stadier. Författarna påpekar i början av stycket för livets stadier 

att detta är något som är inriktat mot män. Efter detta tas vad som händer vid döden 

upp, samt årets högtider. Fokus läggs på att den äldste sonen till den avlidne skall 

vara den som leder ceremonin. Högtiderna som beskrivs är bland annat holi där 

gränserna mellan människorna försvinner. De beskriver sedan generellt om vallfär-

den till religiösa platser, tro, etik och om heliga skrifter. Efter detta kommer en 

genomgång av läran, kretsloppet samsara och karma, tanken om att människans 

livshandlingar skall vara goda för att kunna nå ett bättre liv i nästa existens efter 

döden. 

En beskrivning av gudsbilder kommer härnäst som skildrar hur hinduismen har 

många olika föreställningar om gud eller om gudar. Stycket lägger fokus på ord 

som "Guden" och "Gudar". Under underrubriken De vanligaste gudarna skriver 

författarna en grundlig presentation av Vishnu, Shiva och Brahma, alltså manliga 

gudar. Gudinnorna beskrivs i ett eget stycke efter detta där enbart gudinnan Devi 

nämns vid namn och som Shivas hustru. Devi beskrivs både som skräckinjagande 

och kärleksfull. Detta följs av en förklaring av yoga som vägen till frälsning, be-

skrivningar av livsmål, kultur, samhälle, Sikher ur ett manligt perspektiv och kast-

systemet. Kastsystemet beskrivs allmänt med en viss betoning på hur en kvinna kan 

gifta upp sig inom kastsystemet, men inte ned sig för då sker en katastrof då hon 

blir förvisad och hennes barn anses som kastlösa. 
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Mot kapitlets slut kommer ett kort stycke med rubriken Man och kvinna. Här be-

skrivs hur kvinnor med den lägsta kasten är lägst i den sociala rangskalan och om 

hur mannen är den som bestämmer och den som kvinnan underordnar sig. De be-

skriver hur kvinnan behöver mannens beskydd, hur de måste övervakas. De besk-

iver också hur familjer vill ha söner istället för döttrar eftersom det kostar mer att 

ha en dotter då föräldrarna måste betala hemgift till mannens familj när dottern gif-

ter sig. Kapitlet avslutas med en översikt av korna som heliga och hinduism i Sve-

rige.49 

2.2.2. Bildanalys 

 Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor och män på bilderna i läroböckerna 

(inräknat gudar och gudinnor)?  

I detta kapitel om hinduismen finns 18 bilder. På en bild visas en karta över Indien. 

På åtta av bilderna finns bara män varav en av dessa bilder visar en gud. På en av 

dessa bilder finns teckningar på kvinnor men alla människor i bild är män. På två 

bilder förekommer bara kvinnor och på två bilder förekommer barn som inte går att 

identifiera efter kön. På tre bilder finns både män och kvinnor representerade.  

 Vad föreställer bilderna? 

Bilderna som enbart visar män visar hur män på en festival firar elefantguden Ga-

nesha,50 män som syns i bakgrunden på en bild där det visas en kremering, män på 

en begravningsbyrå,51 män som möter soluppgången badandes i Ganges,52 guden 

Brahma, en helig man som lever som en kringvandrande asket,53 en man som un-

derhåller turister på en strand med sin apa,54 samt en bild som visar män som jobbar 

som skomakare.55 På de bilder som bara visar kvinnor visar en bild en kvinna som 

ber en morgonbön i floden Ganges.56 Den andra bilden visar en kvinna som bär ett 

objekt på sitt huvud för en hinduisk offerprocession. De bilder som både represen-

teras av kvinnor och män visar ett indiskt par som ber vid ett altare i hemmet,57 

unga män och kvinnor med hög utbildning som umgås på ett västerländskt sätt på 

                                                 

49 Tidman, Nils-Åke, Arvidsson, Bengt, Axelsson, Hans & Hermansson, Magnus, (2003), Relief A-
plus-religionskunskap för gymnasiet. Malmö: Gleerups Utbildning AB, s.126-146 
50 Tidman, Arvidsson, Axelsson & Hermansson, (2003), s.126 
51 Tidman, Arvidsson, Axelsson & Hermansson, (2003), s.130-131 
52 Tidman, Arvidsson, Axelsson & Hermansson, (2003), s.133 
53 Tidman, Arvidsson, Axelsson & Hermansson, (2003), s.135-136 
54 Tidman, Arvidsson, Axelsson & Hermansson, (2003), s.138 
55 Tidman, Arvidsson, Axelsson & Hermansson, (2003), s.142 
56 Tidman, Arvidsson, Axelsson & Hermansson, (2003), s.134 
57 Tidman, Arvidsson, Axelsson & Hermansson, (2003), s.128-129 
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en nattklubb (enligt bildtext), samt en bild som visar män och kvinnor i hindutemp-

let i Stockholm i samband med hinduernas nyår.58 

 

 På vilket sätt presenteras kvinnor och män i bildform (inräknat gudar och 

gudinnor)? 

Eftersom fler bilder finns på män hamnar fokus mestadels på dessa. På vissa av 

dessa bilder finns det massor utav män representerade medan de bilder som bara 

visar kvinnor visar kvinnorna när de är ensamma. På de bilder där män och kvinnor 

förekommer tillsammans finns ingen större skillnad i vad det utför. Bilden som 

visar män och kvinnor på en nattklubb skulle dock kunna vara vilken nattklubb som 

helst, det är bildtexten som ger förklaringen.. Gudomarna representeras utifrån en 

bild på den manliga guden Brahma som är skaparguden som finns bakom alla hin-

duiska gudar. 

2.2.3. Analys och diskussion av innehåll och bilder 

Kapitlet om hinduismen i denna bok presenterar religionen utifrån en normgivande 

bild där det som författarna tar upp så som livsvägar, uppgifter i livet och liknande 

beskrivs utifrån ett manligt perspektiv. Likt Skys forskning i Genus och religion 

syns det hur kvinnor knappt nämns i den löpande texten i kapitlet. Kvinnorna 

nämns istället kortfattat i denna lärobok under en underrubrik mot kapitlets slut som 

är benämnt Man och Kvinna. Stycket handlar bara om kvinnor och kvinnor situa-

tion i Indisk kultur, men ändå är detta benämnt med både Man och Kvinna. Djupare 

beskrivningar om kvinnans livsvägar, uppgifter och liknande finns inte represente-

rat. Kapitlet om hinduismen beskrivs relativt ytligt utifrån det kvinnliga perspekti-

vet medan fler detaljer finns enligt den norm som beskrivs som är det manliga per-

spektivet. Detta liknas vid vad Hirdman beskriver i sin genusteori, där männen blir 

som en norm där kvinnor automatiskt blir något som jämförs med det, alltså med 

normen. 

När gudomarna skall presenteras beskrivs först de manliga gudarna. Varje gud 

som författarna har valt att ta upp får en djupare förklaring för vad de står för och 

vad de utför, de benämns också vid namn. I slutet om stycket som handlar om gu-

domarna beskrivs enbart en gudinna, det är Devi, som beskrivs som Shivas hustru. 

                                                 

58 Tidman, Arvidsson, Axelsson & Hermansson, (2003), s.143-144 
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Devi är en benämnig som kan användas även för andra gudinnor inom hinduismen 

och det finns många andra gudinnor som skulle kunna ha benämnts och beskrivits, 

men de har inte fått någon plats i just detta kapitel. De manliga gudarna har alltså 

fått mest plats även om en vanlig presentation av hinduismens gudomar är i par, 

alltså både gudar och gudinnor. 

Männen är överrepresenterade i bilderna. Bilderna som visar bara män visar dem 

oftast tillsammans med andra män, medan bilderna som bara visar kvinnor visar när 

de är ensamma. Många av bilderna som visar bara män visar hur de deltar i stora 

heliga festivaler eller när de möter soluppgången och badar i floden Ganges. Just 

detta beskrivs i bildtexten som ett väldigt heligt och laddat ögonblick. Varför finns 

då inga kvinnor representerade i bilden? Varför kvinnor inte deltar eller porträtteras 

i detta heliga ögonblick beskrivs inte. Man kan dock se en kvinna som badar i Gan-

ges, men som tidigare nämn är hon ensam på den bilden. Alltså får både män och 

kvinnor bada i Ganges för att renas. Därför kunde urvalet av bilder ha sett annor-

lunda ut. Författarna kunde ha visat en ensam kvinna och en ensam man istället för 

att visa många män tillsammans och en ensam kvinna eftersom det ger en viss miss-

ledande bild av vilka som får eller icke får vara med om detta heliga ögonblick. 

Detta liknar Ohlanders tidigare forskning av läromedel i historia där hon visat på 

resultat hur män, både enskilda och i grupp dominerar i läromedlen hon undersökt. 

Här syns tydligt ett liknande resultat. 

Den enda gudomen som visas i bild är Brahma som beskrivs som skaparguden i 

bildtexten. Det finns inga bilder på gudinnor representerade i detta kapitel. Detta 

skulle kunna förklaras med att gudinnorna inte heller får någon stor plats i texten. 

Frågan blir istället varför gudinnorna inte får någon plats och varför det är de man-

liga gudarna som får mest plats trots att hinduismen är en religion som både har 

många olika gudar och många olika gudinnor. Som Hellman visar i sin bok Hindu-

iska gudinnor och kvinnor - en introduktion finns det många olika gudinnor och att 

vissa av dem, till exempel Lakshmi, är bland de viktigaste gudomarna inom hindu-

ismen. Trots detta har inte författarna till denna lärobok lagt någon större vikt vid 

detta. 
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2.3. Relief livsvägar 

2.3.1. Referat av innehållet  

Kapitlet i denna lärobok som handlar om hinduismen är 24 sidor långt. Författarna 

börjar med att presentera religionen i korta drag samt visar en tidslinje med viktiga 

händelser och en karta som visar hinduismens spridning. Nästa uppslag är uppdelat 

i små sektioner som kort beskriver viktiga delar ur hinduismen som högtider, gudar, 

kläder och heliga platser. Under rubriken Symboler tar författarna upp lotusblom-

man, det kvinnliga hos gudarna och lingan, det manliga hos gudarna. Som viktig 

högtid tar författarna upp holi där klass och kön inte betyder något i festyran, alla 

gränser försvinner alltså. Under rubriken Mat och Kläder tas kvinnans klädnad, 

sari, upp. Efter dessa sektioner kommer en mer djupgående beskrivning av hindu-

ismen. Läran, samsara, karma och människan som en del av Gud beskrivs bland 

annat här. Författarna fortsätter sedan med några citat ur en konversation från en 

helig text där en far och hans son talar med varandra. Sedan kommer en beskriv-

ning på människans olika åldrar och vilka uppgifter människorna har i varje ålder. 

Uppgifterna punktas upp med en kort beskrivning och avslutas med ett kort citat 

om att detta från början bara gällde män från samhällets elit. Efter detta beskrivs 

hinduismens slutliga mål, att slippa återfödas. De olika vägarna dit förklaras gene-

rellt i olika underrubriker varav en av vägarna betonar att alla kan nå till målet via 

hjärtats väg. 

Vidare kommer beskrivningar av gudarna. Författaren nämner de viktigaste gu-

darna som Shiva, Vishnu och den kvinnliga guden Kali. Därefter beskrivs gudo-

marna närmare. Shiva som kraftens gud, Vishnu som ställer ordning tillrätta, Kali 

som dödsgudinna och som den som hjälper mot sjukdomar och Ganesha som tar 

bort hinder i livet. Sedan beskrivs de heliga skrifterna inom hinduismen där ett ex-

empel tas om upp om krigaren Arjuna. 

Efter dessa stycken som handlar om religionen generellt kommer en sektion som 

behandlar en hindus liv i Sverige. På fyra sidor får läsaren följa Laxmi Khanna som 

berättar om sitt liv som hindu. Bland annat beskrivs vad som händer när en männi-

ska dör, vad familjen står för och giftermål. Författarna lägger fokus vid hur farmo-

dern till den man Laxmi gifte sig med hade mycket att säga till om eftersom hon var 

den äldsta kvinnan i familjen. Fokus läggs också på hur Laxmis fyra, vackra, hög-

utbildade döttrar själva skall få välja vem de vill gifta sig med.  
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Efter inslaget om en hindus liv i Sverige fortsätter författarna på samma spår med 

att beskriva hur det är att leva som hindu. De tar här upp bland annat puja, alltså 

böneriten, olika högtider och vad hinduer gör i templen. Efter detta beskrivs några 

högtider. De nämner hur det oftast är kvinnor som fastar innan en högtid för att rena 

kropp och själ. som beskrevs kort i början, beskrivs här lite djupare. Divali, ljusfes-

ten beskrivs också. Den beskrivs som en högtid som hör ihop med gudinnan 

Lakshmi som står för lycka och välgång. Efter detta beskrivs ritualen med snöret då 

pojkar blir män där beskrivs också bröllop som livets största fest med en kort för-

klaring och med ett avslutande citat om hur kvinnans föräldrar betalar mannens 

familj en summa pengar eftersom de blir av med en son. Kremering vid dödsfall 

beskrivs också med fokus på traditionen som säger att den äldste sonen skall tända 

sina föräldrars likbål. Efter detta kommer under rubriken Miljoner flickor abortera-

de en beskrivning om hur flickor ger en familj mer kostnader då föräldrar skall be-

tala hennes bröllop och en summa pengar till brudgummens föräldrar. Det beskrivs 

också hur tudentals flickfoster aborteras eftersom föräldrarna vill ha pojkar. De tar 

upp sådant som att 800 flickor föds på 1000 pojkar och att under de senaste 20 åren 

har 10 miljoner flickfoster aborterats. Författarna tar upp exempel på ledare från 

folkrörelser som menar att man måste sluta med denna trend. 

Beskrivningar om hinduismen i världen fortsätter här med betoning på kastsy-

stemet och vad det innebär. Hinduismens del i denna lärobok avslutas, förutom med 

några uppgifter för eleverna, med en sida som författarna benämnt med Brännpunkt 

Hinduism som är till för att eleverna skall reflektera och diskutera om etiska frågor. 

Här tar författarna upp arrangerat giftermål med en beskrivning om hur det går till.59 

2.3.2. Bildanalys 

 Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor och män på bilderna i läroböckerna 

(inräknat gudar och gudinnor)?  

I delen ur denna lärobok som handlar om Hinduismen finns 19 bilder. På sex av 

bilderna visas bara kvinnor och på tre bilder representeras bara av män. Fyra bilder 

finns där både män och kvinnor förekommer tillsammans. Någon bild som enbart 

fokuserar på gudar eller gudinnor finns inte, men en bild från ett tempel visar tavlor 

                                                 

59 Tidman, Nils-Åke & Wallin, Kerstin, (2012), Relief Livsvägar, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 
s.122-146 
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på olika gudagestalter där både gudar och gudinnor finns med varav tre visar bara 

gudar, två visar gudar och gudinnor i par och en bild visar enbart en gudinna. 

 Vad föreställer bilderna?  

På sex av bilderna förekommer inte några människor utan visar en karta,60 tempel, 

helig text, samt en lotusblomma. De bilder som bara presenterar kvinnor visar en 

kvinna som bär den traditionella klädseln sari,61 en kvinna som står vid floden Gan-

ges där hon badat eftersom det renar människans själ från allt ont, kvinnor som går 

på en strand strax innan en högtid där alla föremål i templen skall renas i havet,62 ett 

porträttfoto av Laxmi som ingår i en sektion som handlar om en hindus liv i Sveri-

ge,63 en bild på Laxmi som ber i hemmet,64 samt en bild som visar en kvinna som 

kastar rött färgpulver under högtiden holi.65 De bilder som bara representeras av 

män visar pilgrimer som badar i Ganges för att bli fria sina onda gärningar,66 två 

Hare Krishna–medlemmar som sitter och sjunger och spelar på ett torg i Köpen-

hamn samt en en bild som visar hur en avbild av guden Ganesha sänks ner i havet 

efter en tio dagar lång festival.67 Bilderna som representeras av både män och kvin-

nor visar en familj som ber i hemmet,68 ett par som bor i Sverige som har åkt till 

Indien för att gifta sig,69 en minneslund som invigs vid en kyrkogård i Täby, samt 

en bild som visar hur en kvinna leder en ko över gatan där bilar har stannat för att 

släppa dem förbi.70 I denna bild syns en man även om kvinnan med kon är i fokus. 

 På vilket sätt presenteras kvinnor och män i bildform (inräknat gudar och 

gudinnor)? 

I denna bok finns det flest bilder på kvinnor. Bilderna är färgstarka och har bildtex-

ter som enbart förklarar vad de gör för något. Det kvinnorna utför kunde lika gärna 

en man ha gjort. Det görs alltså inte någon specifik skillnad på män och kvinnor 

här. Kvinnorna liksom männen utför båda reningsritualer genom att bada i Ganges. 

Både kvinnorna och männen deltar i festivaler och högtider dock enskilt på olika 

bilder. 

                                                 

60 Tidman & Wallin, (2012), s.123 
61 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.124-125 
62 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.127-128 
63 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.133 
64 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.135 
65 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.139 
66 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.125 
67 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.130-131 
68 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.137 
69 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.141 
70 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.142-143 
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2.3.3. Analys och diskussion av innehåll och bilder 

Hinduismen beskrivs generellt utan vidare uppdelning av kön till en början. När 

författarna når porträtteringen av gudarna och gudinnorna börjar en uppdelning att 

ske, vilket känns självklart eftersom att gudomarna är uppdelade som just gudar och 

gudinnor. Dock har författarna valt att benämna alla gudar som gudar. De betonar 

att det inom hinduismen finns många olika gudar och sedan räknar de upp några 

som Shiva och Vishnu och den kvinnliga guden Kali. Varför har de valt att benäm-

na alla gudomar som gudar och Kali som kvinnlig gud när det hade räckt med att 

skriva Kali eller gudarna Shiva och Vishnu och gudinnan Kali? Det hade också 

räckt med benämningen "gudomarna". Kanske kan det bero på att författarna har 

valt att lägga fokus på gudarna och inte gudinnorna. Det känns som ett vanligt sätt 

att dela upp gudomarna på i västvärlden där vi kanske är mest influerade av kris-

tendomen där det bara finns en gud som traditionellt tolkas som man. Inom kristen-

domen finns heller inga gudinnor. Att nämna andra religioners gudomar som just 

gudar kan bero på att det kanske är just det som känns mest bekant.  

Efter detta kommer en djupare förklaring för de tre gudomarna samt guden Ga-

nesha. Författarna har valt att ta upp enbart en gudinna och fler gudinnor nämns 

inte i sektionen som handlar om gudomarna. Texten löper vidare och inte förens 

långt senare nämner de gudinnan Lakshmi bland högtiderna. Lakshmi, till skillnad 

från Kali, benämns som gudinna, men en djupare förklaring om denna gudinna 

finns inte. Enbart en mening om att hon står för lycka och välgång finns med. Gu-

darna och gudinnan beskrivs enskilt, utan någon partner som annars är en vanlig 

avbildning av hinduismens gudar och gudinnor.  

Några gånger i texten finns exempel från heliga texter och berättelser. Alla dessa 

handlar om män trots att det finns berättelser inom hinduismen som även innefattar 

kvinnor. Något annat som också bara innefattar männen är de olika uppgifter hin-

duer skall utföra i sina olika åldrar. Det finns en kort mening i slutet på denna sek-

tion som förklarar att dessa uppgifter tidigare bara var för männen. Varför detta 

bara var för män förklaras inte, om detta utförs av kvinnor idag får man inte heller 

veta. Vad kvinnor har gjort eller gör förklaras inte. Något som heller inte förklaras 

närmare utan bara nämns är att kvinnor oftare fastar innan högtider för att renas. Ett 

skäl till varför fler kvinnor utför detta framgår inte. Något som också utelämnas är 

när flickor blir kvinnor. Motsvarigheten, alltså när män blir pojkar, beskrivs dock. 
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De beskriver också att när någon dör är det tradition att den äldste sonen skall kre-

mera dem, men det finns inte någon förklaring till vad som händer om det inte finns 

någon son utan bara döttrar. Helt enkelt utelämnas mycket information om kvinnors 

liv som hindu. Just detta kan liknas vid vad Svensson nämner i hans undersökning 

om kön och genus i religionskunskap, att religion beskriv utifrån männens perspek-

tiv och att kvinnors religiösa liv länge osynlighetsgjorts. Ett skäl kan vara att all 

information som hade behövts för att göra en mer jämställd bild av hinduismen när 

boken skrevs inte fanns tillgänglig, kanske fanns inte kunskapen hos författarna. 

När författarna beskriver Laxmi, kvinnan i intervjun, och hennes liv som hindu i 

Sverige beskrivs hennes fyra döttrar som vackra och högutbildade. Varför kunde 

det inte ha räckt med att enbart beskriva dem som högutbildade? Ofta beskrivs 

kvinnor som vackra, eller med långt hår, eller med långa ögonfransar och så vidare. 

Hade man plockat bort ordet vacker i denna mening hade resultatet blivit detsam-

ma, högutbildade kvinnor. Det skulle de ändå vara även om de inte var vackra, det 

har inte något med saken att göra, men det är ändå något som är vanligt att se i tex-

ter, böcker och liknande. Detta kan liknas vid Hirdmans genusteori där hon beskri-

ver hur män och kvinnor tilldelas olika egenskaper. Just egenskapen av att kvinnor 

skall vara vackra är ett vanligt attribut som används för att beskriva kvinnor. 

På bilderna syns inte några utmärkande skillnader mellan könen. Både män och 

kvinnor deltar i ceremonier, både ute och inne i hemmet och de renas båda könen är 

representerade i bilder där de badar och renas i floden Ganges. Det blir tydligt att 

författarna har valt bilder med eftertanke. Det enda jag kan lägga märke till är hur 

bilden som visar männen som deltar i en festival/högtid är väldigt pampig, de bär 

på en riktigt stor staty av Ganesha som de sänker ned i havet och det är fullt av 

människor i havet varav ingen är kvinna. Bilden där en kvinna deltar i en festi-

val/högtid är hon ensam i ett fönster och kastar rött pulver. Bilden på männen är 

mer pampig, medan bilden på kvinnan är mer avskalad. 

2.4. Religion 1 för gymnasiet 

2.4.1. Referat av innehållet 

Kapitlet om hinduismen i denna lärobok är 21 sidor långt. Författarna till läroboken 

inleder med en beskrivande, generell bild av religionens uppkomst och det eviga 

kretsloppet samsara. Under rubriken Rangordning i tillvaron nämns för första 



 29 

gången en typ av skillnad inom hinduismen gällande kön. Där beskrivs hur männi-

skors dharma, som innebär ordningen i tillvaron, har att göra med vilka uppgifter 

människor har i livet. Olika människor beskrivs ha olika dharma beroende på till 

exempel kön, samhällsklass eller ålder. De talar alltså om rangordningen i tillvaron 

också kallat för kastsystem. Författaren nämner att kön har att göra med vilken plats 

människor har i livet, men vidare nämns det inte i förklaringen av kastsystemet. 

Efter detta kommer en förklaring av livets olika livsstadier vilket innebär vilka 

uppgifter människorna bör följa beroende på vilken ålder de är. Efter att författaren 

har radat upp de fyra olika livsstadierna som är beskrivna utifrån den traditionella 

mansrollen avslutas kommer några avslutande meningar som beskriver vad kvinnor 

skall eller inte skall göra. Kvinnors huvudsakliga roll i livet är att ta hand om hem-

met och familjen samt anhöriga som behöver hjälp. I familjelivet tar mannen hand 

om det materiella och det sociala. Kvinnor kan heller inte ge sig av som kringvand-

rande asket som hon vill, utan det är bara i undantagsfall och i sådana fall i slutet av 

hennes liv. Vilka undantag som det handlar om nämns inte. Stycket avslutas med 

att beskriva hur kvinnan jämfört med mannen har en annan dharma och i kvinnans 

liv tar författarna upp tre olika livsstadier istället för mannens fyra, lärljungestadiet, 

familjestadiet, eremitstadiet och asketstadiet. Kvinnan stadier beskrivs som flick-

ans, hustruns och änkans där hustrustadiet är viktigast.  

Efter en förklaring om den heliga kon tar författaren upp orenhet och förklarar 

hur allt som kommer ut ur kroppen är orent så som blod, saliv, urin, sperma och 

svett. Författaren lägger vikt på hur orenhet drabbar kvinnor mest eftersom de har 

mens en gång i månaden samt att en förlossning, innebär mycket orenhet i form av 

fostervatten och blod. Författaren går vidare med generella förklaringar om vad 

renhet är, befrielse från återfödelsen, karma och yoga. Yogan beskrivs som ett sätt 

för att nå målet. Med målet menas befrielse. Detta beskrivs med olika exempel 

bland annat ett exempel som kallas karma–yoga som är en väg alla människor kan 

gå. Bhakti–yoga beskrivs också där författaren tar upp hängivenhet till gudar och 

gudinnor. Beskrivningar av olika syn på gudar och gudinnor fortsätter efter detta 

där författaren lägger vikt på att hinduer både kan dyrka gudar och gudinnor inom 

hinduismen. Sedan beskrivs de mest populära gudarna Vishnu och Shiva. Den för-

sta gudinnan som benämns med namn är Parvati, Shivas hustru. Vishnus hustru 

Lakshmi benämns sedan. Författaren förklarar att gudarna ofta förekommer i par av 

en gud och en gudinna. Sedan betonas hur många av hinduismens gudinnor är kraft-
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fulla och starka där författarna tar upp stridsgudinnan Durga och den skräckinja-

gande Kali som exempel. Vishnuiter och shivaiter förklaras i och med att de tror på 

en manlig och en kvinnlig gudom och efter detta Shakti–anhängare där den kvinnli-

ga kraften är viktigast.  

Vidare kommer en förklaring om hinduismens texter och därefter en beskrivning 

om hur det är att leva som hindu. Författaren förklarar hur hinduer bör vara när de 

träder in i ett tempel, rena. Efter förklaringen nämner författaren att kvinnan ibland 

täcker håret för att visa vördnad. Livets olika skeenden tas upp utifrån brahminpoj-

kars perspektiv där "födelsen", "att bli vuxen", "att bilda familj" och "när döden 

kommer" beskrivs. Någon beskrivning på kvinnans olika skeenden i livet finns inte. 

Kvinnan nämns under rubriken "att bilda familj" där hustru och man beskrivs som 

en liknelse vid gudarna eftersom gudarna också lever i par där manligt och kvinn-

ligt kompletterar varandra. Författaren menar att i den indiska traditionen är äkten-

skapet framför allt för många kvinnor som en press och den pressen är svår att han-

tera. I slutet av kapitlet om hinduismen beskriver författaren några högtider och hur 

hinduismen till viss del ser ut idag samt fakta om hur hinduismen spridits till väst-

världen.71 

2.4.2. Bildanalys 

 Hur ser fördelningen ut mellan kvinnor och män på bilderna i läroböckerna 

(inräknat gudar och gudinnor)? 

På åtta av kapitlets tio bilder finns kvinnor representerade där två av dessa bilder 

bara visar kvinnor. I sex av bilderna finns både män och kvinnor representerade 

samt en bild som visar enbart män. 

 Vad föreställer bilderna? 

En av bilderna förestället en larv för att likna människans återfödelse.72 Resten av 

bilderna är antingen tecknade eller färgfoton som föreställer människor eller gudar 

och gudinnor. Bilderna där både män och kvinnor är representerade visar en hindu-

isk vigselceremoni,73 floden Ganges dit människor kommit för att bli renade,74 en 

tecknad bild från en tecknad film som bygger på berättelsen Ramayana,75 ett diwali-

                                                 

71 Göth, Lennart. Rüter Lycken, Katarina. Wirström, Veronica, (2012), Religion 1 för gymnasiet. 
Stockholm: Natur & Kultur, s.142-163 
72 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.143 
73 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.146 
74 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.149 
75 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.156 
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firande (ljusfest),76 en grupp som utför yoga i Brooklyn USA,77 samt en gudabild 

som visar Shiva, hans hustru Parvati och deras son Ganesha.78 Bilden som enbart 

visar män är en bild på två fattiga brahminer som kockar.79 Bilderna som enbart 

visar kvinnor visar kvinnor som offrar mjölk till Shiva för att visa vördnad.80 Den 

andra bilden som bara visar kvinnor visar hur fattiga änkor får hjälp genom allmo-

sor.81  

 På vilket sätt presenteras kvinnor och män i bildform (inräknat gudar och 

gudinnor)? 

I de bilder som visar både män och kvinnor utför de samma typ av handlingar. Det 

som skiljer bilderna mest åt är de bilder där män och kvinnor representeras enskilt. 

Bilden som bara föreställer män visar det absolut renaste, brahminer. Det beskrivs i 

bildtexten som något bra, alltså rent och även fast de är fattiga kan alla äta av maten 

för att de är rena. Bilden visar två kockar som står i ett uppdaterat modernt kök. De 

har kockkläder med tillhörande kockmössa i vitt och de har lagt upp färgstark mat 

på blanka fat. Trots en sparsam beskrivning av männen ser bilden allt annat än fat-

tig ut till skillnad från en av bilderna där bara kvinnor finns representerade. En av 

bilderna visar fattiga änkor som måste ta emot allmosor från de som har det bättre. 

Bildtexten benämner dessa kvinnor som änkor. Det indikerar att det är synd om 

dessa kvinnor, medan bilden med männen, trots att de är fattiga ändå är rena brah-

miner, vilket är något bra. Den andra bilden som bara visar kvinnor är från en offer-

rit där de offrar mjölk till guden Shiva. Denna bild, likt bilden på kockarna, är mer 

färgstark och modern.82 Bilden som visar gudomarna visar två gudar och en gudinna 

och bildtexten lägger vikt vid Parvati, den enda gudinna som visas med bild i hela 

hinduismkapitlet, som Shivas hustru. Hon nämns vid namn, men hon nämns först 

som gudinna. Detta är inte något som egentligen kommer fram i bilden utan i bild-

texten. 

 

                                                 

76 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.160 
77 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.163 
78 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.153 
79 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.148 
80 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.157 
81 Göth, Rüter & Wirström, (2012), s.150 
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2.4.3. Analys och diskussion av innehåll och bilder 

Större delen av texten handlar om hinduismen generellt utifrån ett manligt perspek-

tiv med beskrivningar om bland annat mannens uppgifter och livsstadier. Det är 

sällan hinduismen i denna bok ses utifrån kvinnans perspektiv. Där det för första 

gången gjordes skillnad på män och kvinnor är där författaren beskriver dharma 

och att hinduer kan ha olika dharma beroende på bland annat kön. Varför nämns 

inte. Det nämns inte heller vilka undantag som görs för de kvinnor som genomgår 

kringvandrande asketism eftersom texten indikerar på att kvinnor inte kan göra det 

som de vill utan bara under undantag.  

Det framgår tydligt att människor har olika uppgifter i livet men de uppgifter och 

livsstadium som finns med i texten lägger bara fokus på män. Männens uppgifter 

och männens olika stadium i livet beskrivs grundligt medan kvinnors uppgift bara 

beskrivs som att sköta hem och barn. Kvinnans livsstadium beskrivs inte alls utan 

nämns bara kort i slutet av stycket som handlat om männens stadium. Vikt läggs 

vid att kvinnans viktigaste uppgift är att vara hustru.  

Beskrivningen av rent och orent är också av intresse där författaren börjar med 

att generellt skriva om hur alla människor är utsatta för orenheter eftersom det 

handlar om allt som kommer ut ur kroppen, trots detta läggs fokus på kvinnan och 

kvinnans orenhet. Kvinnan beskrivs som extra drabbad på grund av hennes mens 

och på grund av fostervatten och blod vid förlossning. Männens orenhet beskrivs 

inte ingående alls, även om sperma tas upp som orent i början av detta stycke. Ef-

tersom sperma är något som bara kan komma från en man kunde detta ha förklarats 

mer ingående, men författaren har lagt störst fokus på kvinnan när det gäller oren-

het. Detta kan liknas vid Wikströms granskning av framställningar av bland annat 

kön i läromedel där han visar hur många läromedel visar ojämställdhet mellan kö-

nen. 

Likt Skys undersökning är det genomgående för denna lärobok hur det när kvin-

nor nämns, är det oftast korta förklaringar i slutet på ett längre stycke som handlat 

om mannen och männens uppgifter. När kvinnors liv beskrivs så beskrivs de ofta 

utifrån att vara någon hustru eller änka. Detta stämmer överens med beskrivningar 

om både människor, gudar och gudinnor.  

Något som märks på bilderna är att författarna har valt ut bilder som skall ses 

som jämställda där de flesta visar både män och kvinnor som utför samma slags 
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handling trots att faktatexten indikerar på många olikheter mellan könen. Det är 

ofta bildtexterna som får bilderna att bli mindre jämställda än vad bilderna faktiskt 

visar. När en gud, Shiva, har avbildats har en gudinna, Parvati, avbildats i samma 

bild på samma villkor trots att faktatexten ger gudarna mer plats än gudinnorna. 

Bildtexten under gudabilden tar först upp Shiva och sedan har de valt att skriva 

"hans hustru Parvati". Liksom i texten beskrivs gudinnan inte bara som gudinna 

utan vikt läggs vid att hon först är hustru till någon av gudarna. Ingen gud i detta 

kapitel om hinduismen beskrivs som man till någon av gudinnorna utan gudinnorna 

är de som beskrivs som hustru till männen. När gudinnor nämns som bara gudinna, 

alltså inte någons hustru, är det krigsgudinnan Durga och den skräckinjagande Kali 

som tas upp som exempel. De beskrivs som kraftfulla och starka men någon för-

klaring till varför dessa gudinnor är kraftfulla och starka finns inte. En djupare be-

skrivning finns dock om de manliga gudarna Vishnu och Shiva och vad dessa gudar 

står för. 

2.5. Överensstämmelser med läroplanerna 

Eftersom skolans arbete skall stämma överens och vägledas av läraren genom läro-

planerna för de olika ämnena är det av intresse att se hur läroböckerna som finns 

och används av lärare och elever stämmer överens med vad som står som krav.  

Det som står specifikt om läromålen i Religionskunskap A före Lgy 11 tar inte 

upp något specifikt om genus eller kön. Det nämns inte i ämnets syfte, mål eller 

betygskriterier. Det finns dock punkter som skulle kunna innefatta genus: 

 kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en 

given etisk och moralisk utgångspunkt. 

 kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider 

mot grundläggande värden i samhället. 

 förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur 

man uppfattar människor i sin omgivning.83 

Även om dessa punkter inte indirekt tar upp genus eller kön som mål skulle det 

ändå kunna falla under dessa punkter. Både problemsituationer utifrån moral och 

etik, grundläggande värden i samhället samt värderingar för hur man uppfattar 

                                                 

83http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-
2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=RE&lang=sv 
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människor skulle kunna innefatta genus och skulle kunna bjuda in till diskussioner 

om just genus, könsroller, feminism och liknande. Punkterna är ganska vaga och 

skulle kunna innefatta många olika saker. Läraren får därmed en stor frihet till att 

tolka vad undervisningen skall innehålla och fokuseras på. 

Lgy 11 är mer specifik när det gäller Religionskunskap 1 och genus. Redan i 

ämnets syfte tas detta upp där det står: "Undervisningen ska också ge eleverna möj-

lighet att analysera och värdera hur religion kan förhålla sig till bland annat etnici-

tet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund."84 Redan här tar läroplanen upp 

hur till exempel kön är något som undervisningen skall förhålla sig till när det gäll-

er religionskunskap. I det centrala innehållet för vad Religionskunskap 1 skall inne-

hålla nämns även detta gällande kön: 

 Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexuali-

tet.85 

Även om inte genus explicit tas upp finns det ändå krav på att just kön i relation till 

religion skall vara något som eleverna skall kunna för att nå ett godkänt betyg i 

Religionskunskap 1. Det finns även punkter som skulle kunna innefatta genus men 

där det, likt läroplanen före Lgy11, inte direkt står skrivet utan ger läraren mer plats 

att tolka vad det skall innebära: 

 Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. 

 Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt 

hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad 

ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. 

 Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övri-

ga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.86 

Olika människosyn, etiska och moraliska föreställningar om ett gott liv och samhäl-

le samt att analysera argument i etiska frågor skulle kunna innefatta diskussioner 

om genus, feminism och könsroller. Det är även här upp till läraren att tolka och 

avväga vad som skall finnas med i undervisningen. 

Eftersom läroplanen före Lgy11 inte direkt tar upp genus eller kön som något 

krav i undervisningen inom religionskunskap förväntas inte heller att läroböckerna 

visar något annat. Läroböckerna blir som en slags spegel över vad som skall läras ut 

                                                 

84 Skolverket, (2011), Lgy11, s.137 
85 Skolverket, (2011), Lgy11, s.138 
86 Skolverket, (2011), Lgy11, s.138 
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enligt skolplanen för att eleverna skall nå kraven som finns för ett godkänt betyg. 

Det syns därför hur det i dessa böcker inte finns någon tydlig vikt på genus och kön 

eftersom det heller inte finns efterfrågat.  

När det gäller läroböckerna som kommit ut efter Lgy11 finns det faktiska krav 

för att religion i relation till kön skall finnas med i undervisningen, därför borde 

också detta finnas med i läroböckerna. Fastän det märks hur de nyare böckerna har 

utvecklats i frågan om genus och kön med olika försök att integrera kvinnans roll 

på olika sätt i texterna och bilderna får det fortfarande ingen stor plats, men det får 

det inte heller i läroplanen. Eftersom läroplanen är vag i kraven gällande genus kan 

det vara därför författarna inte heller har lagt någon större vikt vid just detta. Dock 

finns kravet ändå där och därför kan det tyckas att också böckernas författare skulle 

ha följt detta på ett bättre sätt. Genom att inte beskriva och ge fakta om kvinnornas 

roll i hinduismen på en djupare nivå, ges heller inte eleverna chansen att se religio-

nen relaterat till kön på ett rättvist sätt. Undervisningen kommer därför att sakna 

detta element om inte läraren använder sig av andra källor än läroböcker. 

När det gäller bildmaterialet i de olika böckerna finns det fler bilder på kvinnor 

än män i böckerna efter Lgy11 medan det finns fler bilder på män än kvinnor i 

böckerna före Lgy11. Kanske kan detta vara ett resultat av läroplanens nya krav på 

kön i relation till religion. Dock ger inte detta resultat en bättre bild av hinduismen 

än tidigare.  

2.6. Jämförelse av läroböckerna samt slutdiskussion 

För att göra en jämförelse av böckerna undersöks här om huruvida det finns even-

tuella likheter och skillnader mellan läroböckerna före och efter Lgy11.  

Sky skriver om hur religionsläromedel verkar utgå från att religion är något som 

handlar om människor, alltså människor utan kön eller klass. Sky menar dock att 

detta inte stämmer och att religion i religionsläromedel istället beskrivs utifrån ett 

manligt perspektiv och inte utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Sky menar att 

mannen syns i hög utsträckning av det som skrivs om religion i läroböcker och att 

detta framstår som en prototyp för den religiösa människan och att när eventuella 

genusperspektiv tas upp beskrivs religionen ofta först i generella termer för att se-

dan följas av ett avslutande kapitel som handlar om kvinnor.87 Just detta finns det 

                                                 

87 Sky, (2007), s. 22f 
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tydliga exempel på i de utvalda läroböckerna som behandlats i undersökningen. 

Alla läroböckerna som har undersökts visar en generell bild av hinduismen där just 

mannens roll står i fokus. Ofta har detta nämnts genom att skriva sådant som "detta 

gäller bara männen" eller "detta gäller inte flickor", men motsatsen, alltså kvinnans 

roll beskrivs aldrig, den nämns bara ur ett negativt perspektiv hur deras roll inte är 

densamma som männens. De äldre böckerna som kom ut före Lgy11 har enskilda 

stycken vid slutet av kapitlet om hindusim som handlar om kvinnors situation i re-

ligionen i fråga. Även de nyare böckerna, alltså de som kommit ut efter Lgy11 visar 

exempel på detta. Författarna till dessa böcker har försökt att baka in kvinnors olika 

roller och uppgifter i resten av texten. Dock hamnar oftast detta som ett kort citat i 

sluten på styckena som handlar om till exempel mannens olika livsstadier. Det som 

nämns där är ofta väldigt kort och sträcker sig inte över speciellt många rader. Även 

här synes det hur beskrivningen utifrån kvinnors perspektiv inte förklaras något 

djupare, författarna nämner bara att en viss skillnad finns men utlämnar beskriv-

ningen av detta. Den enda beskrivningen som då ges till eleverna är den som hu-

vudsakligen handlar om männens roll i hinduismen. Detta stämmer överens med 

alla läroböckerna i analysen.  

Något som också är gemensamt för alla läroböckerna är hur de har inspirerats av 

"den stora traditionen" inom hinduismen som Hellman talar om. I alla böckerna 

syns det tydligt hur den "stora" traditionens konstruktion av det kvinnliga domine-

rar nästan all fakta som presenteras där det kvinnliga ofta beskrivs som någon som 

måste kontrolleras eller som har en kraft som måste kontrolleras. Ofta när kvinnor-

nas roll kort har beskrivits har just detta kunnat ses. Det syns tydligt i läroböckerna 

hur mannen står i centrum och styr och där kvinnan blir som ett instrument för det-

ta. Hellman skriver också hur den "stora" traditionen förvaltas av män och den "lil-

la" traditionen förvaltas ofta av kvinnor. Då det inte läggs något fokus på kvinnor-

nas roll i hinduismen får heller inte den "lilla" traditionen någon plats i läroböcker-

na. Att kort beskriva den "stora" och den "lilla" traditionen hade visat en bredare 

bild av hinduismen där både män och kvinnor spelar stor roll i förvaltandet av tradi-

tionen.  

Med en närmare titt på beskrivningarna om gudar och gudinnor benämns alltid 

gudinnorna som gudinna innan de nämns vid namn eller som just en gudinna. De 

manliga gudarna beskrivs inte som manliga gudar utan enbart som gudar. De man-

liga gudarna får liksom männen störst plats i kapitlen om hinduismen. Gudinnorna 
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beskrivs ofta inte alls på samma djupa nivå som de gudarna gör. I alla läroböckerna 

som undersökts beskrivs gudarna först medan gudinnorna istället bakas in stycket 

som handlar om dessa, eller med en kort beskrivning efter gudarnas beskrivning. 

Hellman skriver om hur gudinnor som Lakshmi är bland de populäraste gudomlig-

heterna inom hela det hinduiska panteon. Hellman beskriver också hur det finns 

många andra olika gudinnor med stort inflytande. Trots att det tydligt finns gudin-

nor med stort inflytande får de ändå inte någon betydande roll för beskrivningen av 

gudomarna i de olika läroböckerna och de beskrivningar som finns är detaljfattiga.  

Orsaken till att kvinnor och män och gudar och gudinnor beskrivs i så pass icke 

jämställda förhållanden kan bero på att det finns flera olika författare till varje läro-

bok bortset från Religion och sammanhang som har en författare, som förmodligen 

har olika inriktningar och områden som de specialiserar sig i. Därför kan materialet 

kanske bli innehållsfattigt om en av författarna har skrivit om något som inte van-

ligtvis hamnar inom ramen kring för vad de brukar skriva om och specialisera sig 

på.  

En annan orsak till varför kvinnors religiösa liv inom hinduismen inte i någon 

större grad tas upp kan ha att göra med att författarna medvetet har plockat bort 

fakta för att inte uppröra jobbiga känslor hos läsare, alltså eleverna. Känslor som 

kanske kan leda till hätska diskussioner. Det kan vara ett medveten val från förfat-

tarna att ta bort dessa delar som kan ses som "jobbiga" i ett försök att visa religio-

nen utifrån en mildare vinkel för att eleverna skall undgå tankar som att "religion är 

dåligt och hemskt". 

Varför det fortfarande görs skillnad på män och kvinnor och på gudar och gu-

dinnor i läroböcker, trots en nyare läroplan som ändå lägger mer vikt vid genus i 

religionsundervisningen än tidigare läroplaner, tror jag kan bero på den anledningen 

som Sky lägger vikt vid. Att det kan vara ett slags resultat av att de flesta av oss är 

så pass vana att tänka på kvinnor som den andra.88 Utvecklingen av forskning kring 

genus i läroböcker har förmodligen inte nått den punkt som behövs för att läroboks-

författarna skall börja tänka om. En mer utvecklat ämnesplan med tydligare anvis-

ningar om hur genus skall integreras i Religionshistoria skulle också kunna hjälpa 

eftersom just de olika läroplanerna förmodligen används som grund i vad som tas 

med i läroböcker. 

                                                 

88 Sky, (2007), s.24 
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3. Slutsatser 

För att sammanfatta vad undersökningen visat för resultat besvaras här frågeställ-

ningarna: 

 Presenteras hinduismen olika beroende på kön? 

Det framgår tydligt hur läromedlen presenterar hinduismen olika beroende på kön. 

Männen är överrespresenterade som den normgivande bilden om vad hinduismen 

innebär där kvinnor presenteras kort i slutet av stycken eller hela kapitel. Även om 

de till viss del presenterar det på olika sätt kan en tydligt uppdelning ses där det 

manliga perspektivet i alla läromedel får störst plats. 

 På vilket sätt presenteras män och kvinnor i kapitlen om hinduism? 

Det syns hur de nyare läroböckernas författare försöker att väva in kvinnans roll i 

textens helhet jämfört med de äldre böckerna där kvinnorna får en egen sektion mot 

slutet av kapitlen om hinduismen. De nyare läroböckerna lägger dock kvinnornas 

roll i slutet på alla olika sektioner som handlar om männen och vad deras uppgifter 

och roller är. Trots att det inte länge finns ett enskilt stycke i slutet av kapitlet om 

kvinnor, hamnar de ändå sist, fast i kapitlets olika sektioner. Även om kvinnor tas 

upp där beskrivs inte deras perspektiv på samma djupa nivå som männens gör. Det-

ta stämmer överens med alla läroböckerna som undersökts. Gemensamt för alla fyra 

läroböcker som har analyserats är också hur mannen får mest plats och kvinnan 

därmed får minst plats. Medan mannen beskrivs som en slags prototyp av vad hin-

duismen är så ses kvinnan som något som sticker ut och skiljer sig från den norme-

rande bilden.  

När det gäller bilderna finns det fler bilder som visar kvinnor än bilder som visar 

män i de nya läroböckerna samt att det finns fler bilder som visar män än kvinnor i 

de äldre läroböckerna. Det finns gott om bilder som visar både män och kvinnor 

tillsammans där de utför sådant som inte direkt skapar skillnad mellan könen. De 

bilder som bara visar män visar ofta många män tillsammans medan bilderna som 

enbart visar kvinnor visar dem ensamma. Även om undantag finns är detta den 

övergripande bilden.  

 Hur presenteras gudarna och gudinnorna? 

Det som är gemensamt för alla läroböckerna är hur de manliga gudarna får mest 

plats i både bild och text, de tas alltså upp fler gånger än vad gudinnor gör. De man-

liga gudarna nämns alltid först och får fler och grundligare beskrivningar än gudin-
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norna som alltid nämns efter de manliga gudarna med en tunnare beskrivning. Ett 

vanligt sätt att presentera gudar och gudinnor inom hinduismen är att avbilda dem i 

par. Detta kan till viss del ses där guden först nämns för att sedan följas av gudin-

nan som alltid beskrivs som gudens hustru. Gudarna beskrivs aldrig som någon 

gudinnas man. 

 Hur förhåller sig läroböckerna till de krav som finns i läroplanen? Vilka för-

ändringar, om några kan ses, har gjorts i de nya läroböckerna gentemot de 

äldre?  

Eftersom de specifika målen för Religionskunskap A inte lägger någon större vikt 

vid genus och kön syns heller inte detta i de utvalda läroböckerna. Läroböckerna 

som kom ut efter Lgy11 har ett specifikt krav i läroplanen som tyder på hur elever-

na skall relatera religion till exempelvis kön. Även om de nya läroböckernas förfat-

tare har försökt att inkludera kvinnors roll i hinduismkapitlet har det inte gjorts på 

ett effektivt sätt från författarnas sido, då de mesta av kvinnornas roll inte tagits upp 

på en djupare nivå vilket inte stämmer överens med Lgy11. 

 

Ett sätt att gå vidare med denna undersökning för att fördjupa analysen och resulta-

ten skulle kunna vara att även i framtiden räkna in andra könsidentiteter i under-

sökningen. På senare tid har begrepp som hen varit en stor del av debatter kring kön 

och könsidentitet. Vissa människor identifierar sig som man och som kvinna, me-

dan andra som något helt annat. Ju mer detta kommer att diskuteras och utvecklas 

kommer även skolan att göra det. Frågor kring genus och feminism har inte alltid 

varit en självklarhet, utan det har också utvecklats och utvecklas fortfarande. I 

framtiden hade det då varit intressant att inom läromedelsgranskningar se hur andra 

könsidentiteter får för plats i läromedlen i skolan. 
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