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Abstract 
 
Undersökningen går ut på att granska tre läroböcker för årskurs 1 i gymnasiet i religion. Det som 
granskas i dessa är böckernas texter om hinduism. Hinduismen är en Indisk religion som inte är så 
vanligt förekommande i Sverige, och Indien har under 50 år varit koloniserat av Storbritannien. För att 
granska texterna om hinduismen kommer utgår jag från ett postkolonialt perspektiv. Det postkoloniala 
perspektivet finns inom många vetenskaper, och granskar koloniserade länder och olika aspekter av 
kulturen utifrån det faktum att landet har varit koloniserat, med ett fokus på kolonialmaktens påverkan.  
Utifrån fyra definierade punkter granskar jag de tre läromedlen och analyserar texterna om hinduism, 
och kommer fram till att ett postkolonialt perspektiv belyser flera problematiska formuleringar och 
beskrivningar. Undersökningen om helhet, även om den enbart granskar tre läroböcker av alla de som 
finns på marknaden, visar att en granskning av hur hinduismen presenteras i läroböcker för gymnasiet 
kan vara relevant och hjälpa till med att ge eleverna en mer nyanserad bild av hinduismen.  
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1 Inledning 

Jag växte upp med föräldrar inom Hare Krishna-rörelsen, International Society of  Krishna 

Conciousness,  och valde senare i livet att utbilda mig till religionslärare. Eftersom Hare Krishna är en 

religiös grupp som har uppstått ur hinduismen, har det fallit sig så att jag har funderat mycket kring hur 

hinduismen representeras och förklaras inom skolan. Detta arbete kommer fokusera på hinduismen, 

och hur denna beskrivs i utvalda läromedel. Tre läromedel som är aktuella i gymnasieskolan i nuläget, år 

2015, kommer granskas och kontextualiseras med forskning på samma ämne. Läroböckerna kommer 

sedan att undersökas utifrån forskningsrelaterade definitioner av ett postkolonialt perspektiv, och till 

slut kommer undersökningen att sammanfattas i en avslutande diskussion. Den forskning och litteratur 

som är basen för detta arbete, är huvudsakligen kopplat till två olika ämnen - postkolonialism och 

hinduism, samt undervisningen och presentationen av "främmande religioner" i skolan.  

Professor Kjell Härenstam har gjort en liknande studie, En granskning av hur religion/trosuppfattning 

framställs i ett urval läroböcker - underlagsrapport till Skolverkets rapport "I enlighet med skolans värdegrund?, för 

Karlstads Universitet. I studien granskar han flera läroböcker och diskuterar vad de skriver gällande 

hinduism och islam. Hans slutsats var att hinduismen knappt hörs i den svenska debatten kring olika 

religioner och hur de presenteras, och att läroboksförfattarna därför inte problematiserar beskrivningen 

av hinduism på samma sätt som till exempel Islam. Härenstam menar att resultatet blir därefter, och att 

mycket fördomar inkorporeras i texterna utan att författarna är medvetna om det.1 

Det som gör denna undersökning relevant, är att den utvalda litteraturen och forskningen tydligt visar 

att det finns brister i hur icke-kristna religioner presenteras i kristna länder, och att det finns brister i hur 

hinduismen tolkas och förklaras utanför Indien. Att granska hur en icke-kristen religion, i detta fall 

hinduismen, känns därför högst relevant. Som blivande lärare i religionskunskap, med egen bakgrund 

inom hinduismen, känns ämnet extra relevant. Förhoppningen med detta arbete är att bidra till 

granskningen av den svenska gymnasieskolans läromedel, med fokus på en religion som inte är allt för 

ofta förekommande i Sverige – vilken information presenteras, hur presenteras den och finns det 

problematiska aspekter av den? Utifrån detta, ska arbetet komma till någon form av slutsats. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att utifrån postkolonial teori granska tre läromedelsböcker i religion för 

gymnasieskolan, och deras texter kring hinduismen, samt att kontextualisera dessa texter med 

facklitteratur som behandlar hinduism.  

 Kan det framföras kritik mot läroböckerna från ett postkolonialt perspektiv? 

 Vilken kritik kan genom en granskning i postkolonialt ljus framföras mot läroböckerna? 

 

2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen som presenteras här består av tre delar - tidigare forskning kring läromedel i 

religion, tidigare forskning kring hinduism och postkolonialism, samt relevant forskning kring 

                                                 
1 Härenstam, En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval läroböcker - underlagsrapport till Skolverkets rapport "I 

enlighet med skolans värdegrund?" Karlstad: Karlstad Universitet , 2006, 47. 
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hinduism. De presenteras i ordning nedanför.  

Folkökning, fattigdom, religion – objektivitetsproblem i högstadiets läromedel 1960-1985 med särskild inriktning på 

Indien och U-landsbilden av Torvald Olsson, är intressant tidigare forskning på grund av de delar som 

fokuserar på den hinduiska tron i skolans läromedel. Olsson riktar kritik mot skolböckernas tendens att 

kontrasterar det ”goda” västerlandet mot u-ländernas ”irrationella” invånare.
2
 Skolboks-Islam – Analys av 

bilden av islam i läroböcker i religionskunskap av professor Kjell Härenstam har liknande inriktning som 

detta arbete, förutom att det fokuserar på islam snarare än hinduismen. Härenstam hänvisar till att han 

förr undervisade på ett vuxengymnasium, och där undervisade om just islam. Han kom i kontakt med 

en elev som faktiskt var muslim, och det visade sig att han och Härenstam hade helt olika syn på vad 

som är ”typiskt” för islam.
3
 Utifrån detta har alltså Härenstam granskat vad han kallar för ”skolboks-

islam”, den version av islam som presenteras i skolans läromedel, och enligt Härenstams premiss, är 

något som ibland skiljer sig från vad islam är för en muslim. Kjell Härenstam har även skrivit En 

granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval läroböcker som granskar hinduism och islam i 

olika läroböcker i grundskolan och gymnasieskolan utifrån skolans läroplaner.The Familiar and Unfamiliar 

in the World Religions - Challenges for Religious Education Today med redaktören professor Nils G. Holm har 

delar som är intressant för detta arbete. Kapitlet "Studying British hindu children and representing 

them in school" diskuterar hinduiska barn i engelska skolor, och hur de på olika sätt representeras i 

skolans texter.  

Imagining Hinduism - a Postcolonial Petrspective är en bok som diskuterar hur hinduismen har definierats och 

"skapats" av västerlandet, från koloniseringen på 1800-talet fram tills nu. Författaren Sharada 

Sugirhatajah diskuterar bland annat hur västvärlden anser sig ha "upptäckt" hinduismens gamla religiösa 

texter, hur postkolonialism både kan presentera sig som hat och romantisering, och hur även hinduerna 

själva ibland faller in i en postkolonial identiet. Orientalism and religion - postcolonial theory, India and "The 

mystic east" av professor Richard King diskuterar under olika rubriker postkolonialism inom olika 

aspekter av hinduismen. Han tar upp heliga texter, själva ordet "hinduism", orientalism och mystifiering 

av religion, och diskuterar i det sista kapitlet hur vi i framtiden kan röra oss bort from orientalismen för 

att istället använda oss av nya och mer korrekta definitioner. Kolonialism/Postkolonialism - en introduktion 

till ett forskningsfält av Aina Loomba är en bok som sammanfattar och demonstrerar hur begreppen 

kolonialism och postkolonialism fungerar och vad de innebär. Postcolonialism - An Historical Introduction av 

Robert J.C. Young är en historiskt inriktad bok som utforskar postkolonial teori. Boken diskuterar olika 

koloniserade områden, olika begrepp inom teorin och olika perspektiv man kan använda när man 

diskuterar postkolonialism. Was Hinduism Invented? - Britons, Indians, and the Colonial Construction of  Religion 

sammanfattar sig själv ganska bra i titeln. Brian K. Pennington är författaren, och beskriver i sin bok 

hur det kristna Storbritannien hamnar i en rejäl kulturkrock med det hinduiska Indien, och hur detta 

hanterades av kolonialmakten. Han diskuterar bland annat den generella brittiska synen på hinduiska 

gudomar, hinduiska ritualer och historien kring missionärerna i Indien.  

Hinduiska gudinnor och kvinnor - en introduktion av Eva Hellman motsvarar sin titel. Det är en bok som 

beskriver olika gudinnor och kvinnors roll inom hinduismen. Hon beskriver sociala roller, religiösa 

roller, religiöst utövande och större strukturer kring synen på gudinnor och kvinnor inom hinduismen. 

Hinduismen - Historia, tradition, mångfald av Knut A. Jacobsen är en bok som beskriver hinduismen och 

                                                 
2 Torvald Olsson,  Folkökning, fattigdom, religion Lund: Studentlitteratur, 1988, bakstidetext. 
3 Kjell Härenstam, Skolboks-Islam – Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, Göteborg: Vasastadens Boktryckeri, 

1993, 10. 
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dess olika aspekter. Han tar upp bland annat skrifttradition, olika religiösa inriktingar, historia, 

geografiska platser, filosofi och hinduismen i den moderna världen. Hinduism past and present av Axel 

Michaels är också en bok som beskriver hinduismen. Michaels går igenom allt från Indien som land till 

hinduiska sekter och matvanor, och försöker presentera en så allomfattande bild de religiösa 

traditionerna som möjligt. The Blackwell Companion to Hinduism, med redaktör Gavin Flood, samlar olika 

författare som skriver om olika aspekter av hinduismens religiösa traditioner. Boken är indelad i fyra 

olika delar där varje del har ett specifikt tema, och genom texterna i de olika delarna ger boken en 

inblick i hinduismen från olika perspektiv. The Sacred Thread - Hinduism in its Continuity and Diversity av J.L. 

Brockington är en lärobok som behandlar hinduismen. Brockington i kapitlen på ett systematiskt sätt 

igenom hinduismens grunder, och behandlar bland annat hinduismens historia, olika hinduiska rörelser 

och dominanta trender inom hinduismen. 

3 Metod 

3.1 Ordlista 

Jag kommer här att presentera en kort ordlista som kan komma att behövas i läsningen av den här 

studien. Här presenteras den definition av orden som kommer användas av mig.  

Bhakti Yoga - Bhakti är en religiös rörelse som baserar sig i kärleksfull dyrkan av en gud. Det ska 

finnas en personlig relation mellan guden och den hängivne, och religiösa ceremonier är väldigt 

baserade i känslor. Den osjälviska kärleken är något som betonas mycket tydligt, man ska både älska alla 

individer omkring sig på ett osjälviskt sätt, och älska gud osjälviskt.4 

Hängiven - En person som dyrkar en specifik gud. 

Hinduism - Den dominerande religionen i Indien. Den karaktäriserar bland annat av tron på 

reinkarnation och karma. 

Dharma - Den utstakade väg du ska följa för att leva det "ideala" livet enligt gud, där du har vissa 

plikter och vissa mål. Ditt dharma behandlar både andliga och materiella frågor.  

Karma - Tron på att dina handlingar ger återbetalning i detta liv eller nästa, och att negativa handligar 

ger negativa effekter för dig själv, och positiva handlingar ger positiva effekter för dig själv. 

Reinkarnation - Tron på att människan har en odödlig själ som återföds i nya kroppar efter döden.  

Ceremoni - En handling eller serie handlingar som utförs vid speciella tillfällen och har rituellt värde 

för utövaren. 

Lärobok - Bok som är skriven med avsikten att läsas av elever i lärosyfte.  

3.2 Urval 

Materialet har avgränsats så att jag har tre läroböcker som mitt primärmaterial. Materialet som används i 

arbetet är tre läroböcker för kurs 1 i religion i gymnasieskolan. Böckerna har valts ut av två anledningar 

– de är avsedda för just kurs 1, samt de är skrivna efter år 2000. Att jag har valt att fokusera på en kurs, 

beror på att arbetet ska vara så enhetligt som möjligt. Alltså blir det effektivt att använda litteratur som 

riktar sig mot samma kurs, så att innehållet är tänkt att motsvara samma kriterier. Att läroboken ska 

                                                 
4 J.L. Brockington, The Sacred Thread - Hinduism in its Continuity and Diversity, Edinburgh: University Press, 1996, 130. 
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vara skriven efter år 2000 handlar om att läroböckerna ska ha relevans för dagens skola, att de ska 

förmedla innehåll och värderingar som hyfsat stämmer överens med det vi ser i skolan idag. De tre 

böcker som är utvalda, är Religion och sånt av religionsläraren Börge Ring, Religionskunskap för gymnasiet av 

doktoranden och läraren Lars-Göran Alm samt Religion 1 av Birgitta Thulin och Sten Elm. De är 

skrivna 2012, 2009 samt 2013. Religionskunskap för gymnasiet är skriven 2009, och därför skriven när 

den gamla gymnasieskolan fortfarande var i bruk. Detta skulle möjligtvis kunna orsaka vissa skillnader i 

innehåll från de andra två böckerna. 

 

Materialet har valts ut under längre tid - jag arbetade med en del material under HT 14, och reviderade 

materiallistan något efter detta. Tid för ändringar och funderingar kring materialet har funnits, och till 

slut har bara det som är mest relevant för studien använts. Avgränsningarna som gjorts i detta arbete 

består av en begränsning av material, en begränsning av vilka frågor som ska behandlas, samt en 

avgränsning i forskningsmaterial som används för att komplettera läroböckerna. Materialet har 

begränsats till tre böcker för att kunna tolka och jämföra materialet på djupet. För att komplettera detta, 

har flera forskningsinriktade böcker om hinduismen valts ut för att kontextualisera läroböckerna. 

Forskningen kommer användas för att ge ett exempel på hur man kan skriva om hinduism i mer 

specifikt riktad litteratur, litteratur som huvudsakligen fokuserar på just hinduismen snarare än "religion 

i allmänhet" som läroböckerna gör.  

 

3.3 Genomförande 

När materialet granskas, behövs avgränsningar för att veta vad i materialet som ska fokuseras på. Detta 

har jag delat in i tre punkter: 

 

 Gudavärld (vilka gudar diskuteras i läromedlet, hur är urvalet gjort, hur presenteras gudarna) 

 Det högsta målet (Vad man ska uppnå inom hinduismen, hur presenteras detta) 

 Religiös ceremoni (vilka religiösa ceremonier presenteras i läromedlet, hur beskrivs dessa) 

 

Dessa tre punkter har valts utifrån vad man, väldigt kort, kan säga utgör någon slags 'kärna' när man 

beskriver religiöst utövande. Någon form av uppfatting om gud/gudomar, ett mål som ska uppnås, och 

hur man under sin livstid och efter tjänar dessa gudar/gudomar. Utifrån dessa tre punkter ska 

läroböckerna diskuteras och granskas. 

Jag kommer också att utgå från fyra teoretiska punkter, fyra punkter som definierar postkolonialism, när 

litteraturen granskas. Dessa punkter har definierats utifrån professor Knut A. Jacobsens bok Hinduismen 

- Historia, Tradition och Mångfald. Jacobsen har i sin bok ett kapitel som heter Hinduismen som den 

västerländska världens 'irrationelle andre' som behandlar postkolonialism och synen på hinduism i 

västvärlden. Utifrån detta kapitel formulerar jag de punkter jag ska använda som bedömningskriterier 

för möjliga brister i läroböckerna. Jacobsen beskriver själv hinduismen som den ”mest missförstådda av 

världsreligionerna” som ofta har använts som ett exempel på västerlandets totala motsats.
5
  

Validiteten i denna undersökning skulle teoretiskt kunna vara större än vad denna undersökning 

utnyttjar. Den här undersökningen fokuserar på läroböcker i Sverige för årskurs 1 i gymnasiet. De 

punkter för att identifiera spår av kolonialismen jag har valt, skulle kunna appliceras på olika texter i 

                                                 
5 Knut A. Jacobsen, Hinduismen - Historia, tradition och mångfald, Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur, 2004, 337. 
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olika sammanhang och ändå fungera som identifikationsfaktorer för granskning av texter. Punkterna är 

inte begränsade till läroböcker, inte begränsade till hinduismen och inte begränsade till akademiska 

studier som denna. De är faktiskt inte ens enbart begränsade till texter och frågor kring religion. Om en 

text är skriven inom en kultur, och denna kultur beskriver en annan kultur utanför sin egen, anser jag att 

Jacobsens punkter skulle bli relevanta.  

Vad det gäller studiens reliabilitet, har jag har valt mina teoretiska verktyg gällande ett postkolonialistiskt 

perspektiv från en författare, Jacobsen. Dock har jag inkluderat andra författare i studien, både som 

kontext och som förklaring till vad postkolonialt perspektiv är för någonting. Detta gör att flera 

perspektiv blir inkluderade i studien. Även om en del av studien är baserad på Jacobsen, presenteras 

perspektiv från flera forskar i studien som helhet. De sammanfattande punkter som Jacobsen definierar 

menar jag understödjs av de andra perspektiven som presenteras, och genom att använda Jacobsens 

punkter som huvudsakligt analysinstrument för granskning anser jag att studien blir tydlig och lättare att 

återskapa. Vad det gäller intern reliabilitet, ska det sägas att jag själv har en bakgrund i Hare Krishna-

rörelsen, och därför har en uppfattningsvärld där hinduismen är en central del. Jag har gjort en 

medveten ansträngning att inte applicera mina egna värderingar och idéer på studien. Jag har också en 

bakgrund som uppvuxen i Sverige, och kommer alltså själv från en bakgrund som är tveklöst 

västerländsk på många sätt, och är medveten om att detta kan komma att påverka mitt skrivande. 

3.4 Analysverktyg 

Den bok jag har utgått från i val av metod och fokus i detta arbete, är Att spegla världen – läromedelsstudier 

i teori och praktik, med redaktör Niklas Ammert. Ammert menar att man kan ha tre perspektiv på 

läroboksforskning – strukturellt, funktionellt och processuellt.
6
 Det funktionella perspektivet fokuserar 

på lärobokens funktion i skolan – vad förmedlar den, hur stimulerar den läsaren och vad erbjuder den 

läsaren?
7
 Om man fokuserar på detta, utgår man från innehållet och vilka perspektiv på det berörda 

ämnet som förmedlas till eleven som läser läroboken. Ammert använder det tidiga 1900-talets 

nationalistiska trend som exempel, och hur läroböckernas innehåll formades utifrån ett nationalistiskt 

ideal, och hur detta sedan skiftade till ett demokratiskt ideal där läroböckerna utformas efter detta.
8
 

Jag kommer alltså granska och jämföra utvalda läromedelsböcker utifrån ett funktionellt perspektiv, med 

fokus på innehållet. En brist med att enbart fokusera på det funktionella perspektivet, är att fokus inte 

läggs på hur läroboken har växt fram, vem som har skrivit den, varför den har skrivits, och alla de 

aspekter kring boken som gör att den är utformad som den är. Självklart kan detta, bakgrunden till och 

historian kring boken, vara av intresse för en studie liknande denna. Dock anser jag att ett fokus på det 

funktionella perspektivet är mest relevant för mina frågeställningar och mitt syfte – till exempel ett 

processuellt perspektiv skulle kunna ge arbetet en kontext, och fördjupa förståelsen för läroböckerna 

ytterligare, men detta är något jag lämnar till andra författare. I just detta arbete vill jag lägga fokus på 

det som presenteras för eleven – nämligen innehållet, och hur eleverna själva kan komma att uppleva 

detta. 

Utifrån den postkoloniala teorin, som beskrivs här ovan, har jag valt ut några punkter som som jag ska 

använda som referensram när litteraturen undersöks. Punkterna är hämtade från Jacobsens bok som 

diskuteras under rubriken "Avgränsning, Material och Metod". Jag kommer systematiskt att undersöka 

                                                 
6 Lars-Göran Ammert, Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik Lund: Studentlitteratur, 2011, 28. 
7 Ammert, Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik, 33. 
8 Ammert,  Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik, 35. 
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informationen från läroböckerna kapitel för kapitel, och jämföra det som skrivs med Jacobsens punkter, 

och se om dessa är något som återkommer eller ej. Punkterna är, som redan är nämnt i metodkapitlet, 

följande: 

 Mystifiering snarare än kontextualisering. 

 Undantag presenteras som regel. 

 Religion används som förklaring till saker som ej har med religion att göra. 

 Händelser ges förklaringar som direkt skulle tolkas som felaktiga om det handlade om vårt eget 

samhälle. 

 

De två sista punkterna har inte alls förekommitt i denna undersökning, men jag väljer att behålla alla 

fyra här eftersom de analysverktyg som jag använder i denna undersökning även ska kunna användas av 

andra. Även om alla fyra punkterna inte blev relevanta i denna undersökning, kan det hända att de blir. 

det i någon annans. Jag behåller alltså alla fyra punkterna som ett komplett analysverktyg. 

 

Jag kommer här ge några exempel för att exemplifiera de tre punkterna ovan. Ett exempel på undantag 

som presenteras som regel, som Jacobsen använder sig av, är sati, alltså änkebränning. Änkebränning 

innebär att när mannen dött, kastar sig änkan på bålet där kroppen bränns för att dö tillsammans med 

sin make. Jacobsen menar att sati egentligen aldrig har varit utbrett i Indien, utan kan jämföras med 

häxbränningarna inom kristendomen.
9
 Under kolonialiseringen på 1800-talet var sati något som hände 

mycket sällan, men de få händelser som uppmärksammades av kolonialmakten fick mycket utrymme i 

diskussionen kring hinduismen.
10
 Sati, menar Jacobsen, är snarare enstaka händelser än ett helt system 

inom hinduismen och det stora utrymmet för dessa hemska händelser blir enligt Jacobsen orättvist.
11
 

Även King diskuterar hur undantag lyfts som regel - King menar att detta är en aspekt av 

mystifieringen; för att mystifiera hinduismen väljer man att lyfta de mest gammaldags och absurda 

traditioner man kan hitta.12 

För att förklara punkten "Religion som förklaring för icke-religiösa företeelser", använder Jacobsen 

företeelsen hemgiftsmord. Hemgiftsmord är när makens familj mördar hustrun av ekonomiska orsaker. 

Detta, enligt Jacobsen, har fått många bland annat kristna grupper att uppmärksamma just 

hemgiftsmorden och använda dessaa för att sätta hinduismen i ett negativt ljus. Jacobsen menar dock 

att detta är orättvist, för om man jämför med västvärlden, skulle man aldrig mena att ett svartsjukemord 

inom en familj handlade om att landet och individerna är kristna.
13

 

Självklart skulle man kunna 

argumentera för att både hemgiftsmord och svartsjukemord ibland kan vara religiöst grundade, men jag 

håller med Jacobsen eftersom han menar att de oftast inte är det, om man generaliserar. Att generalisera 

att säga att hemgiftsmord är en religiös företeelse blir alltså felaktigt. 

Vad det gäller mystifiering istället för kontextualisering, tar Jacobsen upp två olika företeelser i hinduisk 

kultur. Först pratar han om att man inte äter kor, och att kon anses vara helig. Vid festivaler kan man 

smycka kor, och att man ser kon som givmild och renande. Jacobsen jämför detta med att man i 

skandinavien tar in en julgran i hemmet, och pyntar på andra sätt, så det är egentligen inte något 

                                                 
9 Jacobsen,  Hinduismen - Historia, tradition och mångfald, 338. 
10 Jacobsen,  Hinduismen - Historia, tradition och mångfald, 338. 
11 Jacobsen,  Hinduismen - Historia, tradition och mångfald, 338. 
12 Richard King, Orientalism and religion - Postcolonial theory, India and 'the mystic east' , Bodmin: MPG Books ltd, 1999, 99. 
13 Jacobsen, Hinduismen - Historia, tradition och mångfald, 338. 
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"mystiskt".
14
 Han menar också att många i västvärlden ser det som "mystiskt" att man inte äter kor 

inom hinduismen. Detta beskriver Jacobsen dock som inte underligare än att vi i skandinavien inte 

skulle äta upp en hund. Det är olika normer kring olika djur, och inget man behöver mystifiera.
15

 

Även 

King diskuterar mystifiering i förhållande till postkolonial teori, och menar att "det mystiska" är en 

subjektiv upplevelse som står i kontrast till "det rationella".16 Den definition av mystifiering istället som 

kontextualisering som jag tolkar ur Jacobsens beskrivning, är att man lyfter fram en företeelse inom en 

kultur, utan att definiera de detaljer som gör att företeelsen existerar. Man presenterar alltså företeelsen 

på en kontextlöst sätt, och bristen på kontext gör att företeelsen framstår som mer mystisk än den 

skulle behöva vara, om kontexten hade presenterats. Kjell Härenstam, i sin undersökning  En granskning 

av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval läroböcker lägger också fram flera exempel på mystifiering 

istället för kontextualisering, även om han inte använder sig av exakt samma analysverktyg som jag gör. 

Han beskriver bland annat hur en lärobok innehåller en bild på ett förkolnat lik på ett bål, med en text 

som beskriver hur hinduer bränner sina döda. Detta kallar han okänsligt, och poängterar att kremering 

inte är direkt ovanligt i Sverige.17 

Ett exempel på förklaringar kring hinduismen som skulle dömas som felaktiga om det handlade om 

vårt eget samhälle, är Jacobsens exempel gällande kvinnors läskunnighet. Jacobsen menar att man 

ibland kopplar ihop den låga procenten av kvinnor som inte kan läsa i Indien med kastsystemet inom 

hinduismen. Dock citerar han nobelpristagaren Amartya Sen som istället menar att läskunnigheten helt 

enkelt hänger på att Indien inte har satsat på en god grundläggande utbildning för landets alla invånare, 

och att bristen på läskunnighet alltså har sin grund i sekulär politik snarare än religion.
18
 I Sverige, till 

exempel, skulle vi knappast koppla ihop dåliga resultat i matematik med att landet är kristet. Självklart 

kan det vara så att kastsystemet har en roll i kvinnors bristande läskunskaper i Indien, framför allt inom 

lågkastiga och kastlösa grupper, men det Jacobsen menar är att det är felaktigt att lyfta fram 

kastsystemet som en huvudsaklig eller central anledning. 

3.5 Forskningsetisk diskussion 

Studien som jag har gjort, har inte krävt några djupa forskningsetiska funderingar från min sida 

eftersom jag inte på ett direkt sätt har involverat andra människor, som genom till exempel intervjuer 

eller enkäter. Jag har skrivit en litteraturstudie, och har fokuserat på de tre läroböcker som ska granskas, 

samt den litteratur som används för att kontextualisera och granska dessa.  

När en studie är forskningsetiskt tveksam är det dock vissa frågor man ska beakta, och jag tänkte 

diskutera ett par relevanta sådana här för att ytterligare understryka hur jag har jobbat och tänkt. En 

relevant forskningsetisk fråga är om studien är vetenskapligt hållbar. Jag har gjort mitt bästa för att göra 

den vetenskapligt hållbar, jag har försökt arbeta med ett relativt objektiv analysverktyg som kan 

användas av andra i framtiden, jag har försökt redovisa mina källor och tankar för att studien ska kunna 

granskas och jag har försökt att inte sålla material på ett allt för subjektivt sätt utan hålla mig till det som 

är relevant för studiens genomförande.  

En annan relevant fråga är om den skada studien kan innebära uppvägs av den kunskapsvinst som görs. 

                                                 
14 Jacobsen, Hinduismen - Historia, tradition och mångfald, 339. 
15 Jacobsen, Hinduismen - Historia, tradition och mångfald, 339. 
16 King, Orientalism and religion - Postcolonial theory, India and 'the mystic east' , 24. 
17 Härenstam, En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval läroböcker - underlagsrapport till Skolverkets rapport "I 

enlighet med skolans värdegrund?, 11. 
18 Jacobsen, Hinduismen - Historia, tradition och mångfald, 338-339. 
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Detta vill jag hävda att det gör. Jag kritiserar tre läroböcker, och i förlängningen hur författarna till dessa 

läroböcker har formulerat sig och lagt upp sina texter. Detta kan vara skadan som den här studien kan 

innebära, att tre läroböcker kritiseras och någon kanske tar till sig av kritiken. Vinsten är dock att 

studien ger en insikt i hur ett postkolonialt perspektiv kan belysa problematisk representation av 

hinduismen, och förhoppningsvis kan dessa representationer undvikas i framtiden. När man väger 

dessa två mot varandra, tycker jag tveklöst att strävan mot bättre läroböcker i framtiden är viktigast. 

4 Teori 

Kolonialism, enligt professor Ania Loomba, kan definieras som "[...] erövringen av och kontrollen över 

andra människors land och tillgångar."19 Indien blev en officiell brittisk koloni år 1858, och blev 

självständigt år 1918.20 Alltså var Indien koloniserat av en främmande makt under 50 år. 

Postkolonialism är en teori som behandlar före detta kolonialiserade länder, och hur kolonialmakten har 

påverkat och fortfarande påverkar kulturella, sociala, och materiella aspekter i dessa länder.21  

Kolonialmakten implementerade ofta radikalt annorlunda idéer i de länder de koloniserade, och 

förflyttade invånarnas fokus till att försöka bli självständiga snarare än något annat.22 Kolonialmakten 

har alltså ingripit och förändrat det historiska förloppet i det koloniserade området, och detta är något 

ofta speglar landets utveckling även i nutid. Föreläsaren och doktorn Sharada Sugirtharajah menar att 

postkolonialistisk teori inte menar att kolonialismen är över, att det finns ett före och ett efter. Länder 

som har varit kolonialiserade fortsätter att följa regler och strukturer som kolonialmakten har satt upp, 

och blir på så vis fortfarande påverkade av koloniseringen.
23
 

Sharada Sugirtharajah beskriver postkolonialismen som vetenskaplig teori i sin bok Imagining Hinduism – 

a postcolonial perspective. Hon menar att svaret på vad postkolonialism egentligen innebär, och hur det 

används, inte är något glasklart. Det är en väldigt flexibel teori, som kan innebära relativt olika saker 

inom olika forskningsfält.
24
 Sugirtharajah menar att postkolonial teori snarare försöker snarare att 

kritiskt granska olika tendenser i före detta koloniserade länder, och utmana det som anses vara norm 

där. Hon poängterar också att man inte bara granskar västerlandets definitioner och diskussioner kring 

andra länder, utan också strömningar som liknar kolonialt tänkande i länder som själva inte har 

koloniserat andra.
25
 

Sammanfattningsvis är postkolonialistisk teori ett kritiskt analysverktyg som kan appliceras på olika 

aspekter av koloniserade och före detta koloniserade länder. Man kan granska en uppsjö olika tendenser 

i dessa länder, och definitionerna för den postkoloniala teorin kan variera något beroende på vad man 

är intresserad av att ganska. Dock uppmärksammar man alltid kolonialmaktens ingripande och 

påverkan i det koloniserade landet och de konsekvenser som detta har givit. Denna undersökning 

kommer använda den postkoloniala teorin för att granska tre läroböcker och deras beskrivning av 

hinduismen, den mest utbredda religionen i Indien som mellan 1858 och 1918 koloniserades av 

Storbritannien.  

                                                 
19 Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism - En introduktion till ett forskningsfält Stockholm: TankeKraft Förlag, 2005, 24. 
20 http://www.gatewayforindia.com/history/british_history3.htm 
21 Robert J.C. Young, Postcolonialism - An Historical Introduction , Cornwall: MPG Books Ltd, 2001, 57. 
22 Young, Postcolonialism - An Historical Introduction, 57. 
23 Sugirtharajah, Imagining Hinduism - A post colonial perspective, Cornwall: MPG Books Ltd, 2003, 12 - 13. 
24 Sugirtharajah, Imagining Hinduism - A post colonial perspective, 12. 
25 Sugirtharajah,  Imagining Hinduism - A post colonial perspective, 13. 
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5. Bakgrund 

5.1 Läroböcker i Sverige 

Läroböcker för olika delar av skolan har vi haft i Sverige sedan 1800-talet. Niklas Ammert beskriver i 

sin bok Läromedelsstudier i teori och praktik att Läsebok för folkskolan, 1868, har varit en av de mest 

inflytelserika. Boken innehöll texter om flera olika skolämnen, som kristendom och historia, och 

användes av flera generationer.
26
 Detta var, under skolböckernas tidiga historia, ofta fallet – man hade 

inte resurser till att byta ut läroböcker ofta, och därför användes samma böcker, möjligtvis i nytryck, 

under väldigt lång tid.
27
 Ammert menar att en stor förändring i hur man skrev läroböcker kom efter 

andra världskriget – innan hade texterna varit berättande och nationalistiska, nu försökte man införa ett 

språk som gjorde eleverna till demokratiska medborgare som inte skulle starta nya världskrig. Under 

1960-talet startar man den sammanhållna obligatoriska grundskolan, som vi har kvar idag, vilket 

orsakade ytterligare förändringar i hur man skrev läroböcker.
28
 

Ammert beskriver att forskning på ämnet har visat att läroboken är central i undervisningen i skolan, 

om man generaliserar. Han beskriver läroboken som ett gemensamt drag – när annat som påverkar 

utbildningen skiftar från skola till skola, kan vi fortfarande hitta en gemensam nämnare i läroböcker.
29
 

Undersökningar där lärare har fått rangordna lärobokens betydelse tenderar att nedvärdera lärobokens 

betydelse, men detta tror Ammert kan bero på att lärobokens status i den moderna skolan är relativt låg 

– man ser på böcker som något gammaldags och stagnerat, och att läraren därför tenderar att referera 

till läroboken som mindre viktig än den egentligen är i klassrummet.
30
 Ammert kallar läroboken för ett 

”konkret uttryck”, som ska förmedla kunskap utifrån de styrdokument som styr ämnet, samt motsvara 

de behov som läraren och klassen har.
31
 

Ammert beskriver läromedelsforskning som en kedja – man kan se läroboken som en process, där 

boken utifrån samhällskontexten växer fram från idé till färdig produkt. Man kan också välja att 

fokusera på processen som kommer efter detta, nämligen förmedlingen av bokens text och processen 

till mottagandet av läsaren. Ett tredje perspektiv är att se läroboken som en produkt som konsumeras 

av läsaren, och sen sprids ut i samhället och världen genom denne.
32
 Detta är vad Ammert kallar för ett 

”ramverk” gällande hur forskningen inom läromedel har bedrivits tidigare.
33
 

 

5.2 Hinduismen 

Begreppen ”hinduism” och ”hindu” är egentligen termer som används av omvärlden när de talar om 

religiositet i Indien. Begreppet ”hindu” användes av perserna för att benämna folket som bodde vid 

Indusfloden. När det sedan blev muslimskt styre i Indien, anammades denna term för att beskriva den 

                                                 
26 Ammert, Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik, 25. 
27 Ammert, Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik, 25. 
28 Ammert, Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik, 25. 
29 Ammert, Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik, 26 - 27. 
30 Ammert, Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik, 27. 
31 Ammert,  Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik, 28. 
32 Ammert, Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik, 29. 
33 Ammert, Att spegla världen – läromedelsstudier i teori och praktik, 29. 
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del av befolkningen som inte var muslimsk.
34
 För att ytterligare understryka hur lös termen ”hinduism” 

är, kan nämnas att den hinduiska äktemålsakten från 1955 beskriver en hindu som ”en indier som inte 

tillhör någon annan religion”.
35
 Att Indier kallar sig själva för hinduer är en relativt ny företeelse, och 

inget tyder på att de gjorde detta innan den brittiska ockupationen.
36
 

Innan den brittiska kolonialismen, handlade ”hinduism” mycket om vilken kast och vilken etnisk grupp 

du tillhörde. Detta är något som ändrades innan och efter kolonialismen, eftersom människor enades i 

sin motvilja mot britterna.
37
 Politisk identitet för att definiera sig som hindu har blivit någonting mycket 

viktigt. En radikal hindu kan definiera en hindu som ”någon som ser den indiska subkontinenten, från 

Indus till havet som sitt fadersland så väl som sitt heliga land”. Detta innebär att Indien både ska vara 

ditt hemland och du ska anse det vara ditt heliga land för att du ska kunna kallas hindu.
38
 Vishva Hindu 

Parishad, det hinduiska världsrådet, bestämde sig för en lista med sex punkter som avgör om du är 

hindu eller inte, som bland annat inkluderar att du dyrkar en eget vald gudom, läser bhagavadgita och 

använder den heliga stavelsen aum (ॐ).
39
 Definitionen av vad som egentligen definierar en hindu kan 

alltså variera kraftigt. 

Definitionen av den hinduiska religiositeten är inte heller helt enkel. Axel Michaels, i Hinduism past and 

present, gör dock en generell översikt. Michaels menar att många hinduer, framför allt de intellektuella, 

brukar kalla sin religion för sanatana dharma, vilket betyder "evigt dharma". Dharma kan definieras 

som det som håller samma världen, eller den heliga lagen. Det är helt enkelt en slags kod för hur du ska 

leva på bästa sätt.
40
 Att leva efter dharma innebär att du följer vissa regler och strukturer, och dessa 

inkluderar bland annat ceremonier i hemmet, regler kring äktenskap och kasttillhörighet och rituella 

gåvor till gudomar.
41
 

6. Undersökning 

6.1 Materialpresentation och beskrivningar från forskningen 

6.1.1 Gudavärld 

I Religionskunskap för gymnasiet beskrivs det att hinduismen har ”många gudar och gudinnor”. Alm 

beskriver att vissa gudar och gudinnor dyrkas över hela Indien, medan de flesta kanske bara dyrkas i 

vissa sammanhang.
42
 Alm beskriver att ”hinduismens mångfald” märks i hur många olika sätt man kan 

tro på gud. Han beskriver att man både kan ha en polyteistisk, monoteistisk och panteistisk tro. Dock är 

polyteismen vanligast, och renodlad panteism inte är speciellt vanlig.
43
 Vishnu och Shiva presenteras 

som hinduismens viktigaste gudar – Vishnu beskrivs som god och vänlig, och mest folkkär när han 

                                                 
34 Axel Michaels, Hinduism past and present, Princeton: Princeton Univeristy Press, 1998, 13. 
35 Michaels, Hinduism past and present, 12. 
36 Michaels, Hinduism past and present, 13. 
37 Michaels, Hinduism past and present, 13. 
38 Michaels, Hinduism past and present, 14. 
39 Michaels, Hinduism past and present, 15. 
40 Michaels, Hinduism past and present, 15. 
41 Michaels, Hinduism past and present, 16. 
42 Lars-Göran Alm, Religionskunskap för gymnasiet – kurs A  Stockholm: Natur och Kultur, 2009, 26. 
43 Alm, Religionskunskap för gymnasiet – kurs A, 24. 
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gestaltas som Krishna eller Rama. Shiva beskrivs som en gud med många olika funktioner, men de som 

nämns är hans roll som fruktbarhetsgud, samt som universums förstörare, då han kan dansa både för 

att skapa och förinta. En annan gudomlighet som diskuteras i Alms bok, är Shivas fru. Alm skriver att 

hon kallas för olika saker i olika delar av Indien – Kali, Parvati och Durga. Alm nämner även att Shiva 

och hans hustru har en son som heter Ganesha, som oftast avbildas med elefanthuvud.
44
 En annan sak 

gällande Shiva och Parvati som diskuteras, är berättelsen om när Shiva satt försjunken i skapande, och 

Parvati skämtade med honom och höll för hans ögon. Hela världen slutade då fungera och Shiva blev 

rasande. Han försvisar Parvati till jorden, där hon tillber en Shivalinga tills han till slut tar tillbaka henne 

igen.
45 

 

Religion och sånt beskriver att det finns allt mellan 3 miljoner till 330 miljoner gudar i byar, städer och 

olika delar av Indien. Vilken gud man dyrkar beror på var man bor, vad man har för familj, vilken kast 

man tillhör och vad man har för utbildningsnivå, bland annat.
46
 Ring beskriver också att vissa människor 

väljer att bara be till en gud under ett enda namn, som står över alla andra gudar.
47
 De tre viktigaste 

gudarna enligt Ring, är Brahma, Vishnu och Shiva. Brahma ”sätter igång världen och tidsåldrarna”.
48
 

Vishnu är den som upprätthåller världen och ser till att allt fungerar som det ska, och hans mest kända 

avatarer är Krishna och Rama. Shiva är den som förstör jorden, men också den som skapar den igen. 

Ring beskriver att en av Shivas fruar är Kali, som ”kräver blodiga offer” och att engelsmännen har 

beskrivit hur just Kalis anhängare skapade en stryparsekt på 1800-talet.
49
 Även Ganesha omnämns, och 

beskrivs som en populär gud.
50
 Ring beskriver tre olika hinduiska inriktningar, vishnuismen, shivaismen 

och shaktismen. Vishnuismen inkluderar de som tillber Vishnu eller någon av hans 

uppenbarelseformer, som Krishna och Rama.
51
 Shivaismen innebär dom som dyrkar Shiva, Parvati eller 

deras två barn, Ganesha och Skanda. Ring menar att det finns många skolor inom denna inrikting, men 

att dyrka Shiva på egen hand i hemmet är vanligt. Shaktismen handlar om att man tillber den kvinnliga 

kraften Shakti som upprätthåller, förstör och skapar världen. Gudinnan man tillber kallas Devi, men 

hon representerar egentligen alla gudinnor.
52
 

Religion 1 beskriver att hinduismen har många olika gudagestalter, men egentligen ser man bara dessa 

som delar av den gudomliga kraften Brahman. De tre viktigaste gudarna är de som håller kretsloppet av 

världarnas skapelse, existens och förstörelse igång – Brahma, Vishnu och Shiva. Brahma är 

skaparguden, Vishnu den gud som upprätthåller världen och Shiva den som förstör världen.
53
 Mellan 

förstörelsen och skapelsen av världen sover Brahma, och detta kallas för Brahmanatt. Vishnus viktigaste 

uppenbarelseformer är Krishna och Rama, och han är gift med gudinnan Lakshmi. Hon kan också 

kallas för Shri, och är rikedomen och lyckans gudinna. Hon beskrivs som mycket populär. Shiva är gift 

med en gudinna som har olika gestalter, hon kan framträda som den ”[..]ondskefulla svarta Kali, men 

                                                 
44 Alm, Religionskunskap för gymnasiet – kurs , 26. 
45 Alm, Religionskunskap för gymnasiet – kurs A, 33. 
46 Ring, Religion och sånt 1, Stockholm: Liber AB, 2013, 151. 
47 Ring, Religion och sånt 1, 151. 
48 Ring, Religion och sånt 1, 150. 
49 Ring, Religion och sånt 1, 150. 
50 Ring, Religion och sånt 1, 150. 
51 Ring, Religion och sånt 1, 158. 
52 Ring, Religion och sånt 1, 159. 
53 Thulin & Elm, Religion 1, Limhamn: Interskol Förlag, 2012 sid. 8. 
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också som den obestämda Durga och den goda Parvati.”
54
 Tillsammans har de sonen Ganesha, som har 

elefanthuvud och beskrivs som barnens favorit.
55

 

Man beskriver också Krishna, i samband med heliga 

texter. Bhagavadgita diskuteras, och Krishna beskrivs som en gud, som för sin vän Arjuna berättar 

”[...]hur människorna genom kärleksfull hängivelse till honom kan undvika återfödelsen och förenas 

med världssjälen – Brahman.”
56
  

6.1.2 Det högsta målet 

Religionskunskap för gymnasiet beskriver hinduismens högsta mål som att komma ur cykeln av återfödelse i 

nya kroppar, samsara. Alla människor har en ”innersta andlig kärna” som kallas atman. Atman är det 

enda som lever för evigt. Atman föds om i nya kroppar varje gång du dör – vilken kropp det blir beror 

på hur du har levt ditt liv. Detta är alltså situationen som alla levande varelser befinner sig i, och som 

man ska ta sig ur.
57
 Det finns två vägar till detta, "gärningarnas väg" och "kunskapens väg". Om man 

följer gärningarnas väg uppfyller man sin dharma och lever på ett fromt sätt, och då kommer man till 

slut komma ur kretsloppet och förenas med världssjälen Brahman. Enligt kunskapens väg gäller det att 

förstå Brahman fullt ut, och då blir man befriad. Den materiella världen, allt omkring oss och den egna 

kroppen är en falsk verklighet som vi ska befria oss från, för den fördunklar den sanna andliga 

verkligheten.
58
 

Religion och sånt beskriver att befrielsen är slutmålet, och att detta kallas moksha inom hinduismen. 

Boken menar att alla är överens om att detta innebär att komma ur återfödelsecykeln, men beskriver tre 

olika teorier om vad som händer efter det. Man kan återförenas med det gudomliga, Brahman. Detta 

kallas för filosofisk hinduism. Man kan möta en personlig, levande gud, i en form av himmel. Man kan 

också återförenas med sina förfäder. Det som hindrar en hindu från att uppnå något av dessa tre 

teoretiska mål, är att världen du befinner dig i fungerar som en slöja som gör att du inte förstår den 

riktiga verkligheten. Detta kallas för Maya. 
59
 Fyra olika sätt för att nå moksha beskrivs, gudsdyrkans 

väg, handlingarnas väg, kunskapens väg och hängivenheten och kärlekens väg. Gudsdyrkans väg 

beskrivs som folklig, och handlar om att ha ett altare, gå till templet, dyrka den heliga kon och på andra 

sätt dyrka gudarna. Handlingarnas väg handlar om att följa sina plikter och att handla osjälviskt utan att 

tänka på vad man själv ska vinna på det man gör. Kunskapens väg handlar om att meditera, utöva yoga 

och använda sig av mantran. Mantra beskrivs som ett heligt ord, som nästan alltid är namnet på en gud. 
60
 Hängivenheten och kärlekens väg handlar om att visa kärlek mot en speciell gud, till exempel Krishna. 

Man ska också visa kärlek mot sin omgivning, som sina medmänniskor.
61
 

Texten om det högsta målet i Religion 1 är betydligt kortare än i de andra två böckerna. Man beskriver 

det högsta målet som att bli förenad med världssjälen Brahman efter döden, och att detta kallas för 

moksha. Man beskriver att det finns fyra vägar till frälsning för en hindu, gärningarnas väg, kunskapens 

väg, kärlekens väg och övningarnas väg. Gärningarnas väg handlar om att göra goda gärningar mot 

                                                 
54 Thulin & Elm, Religion 1, 8. 
55 Thulin & Elm, Religion 1, 8. 
56 Thulin & Elm, Religion 1, 8. 
57 Alm, Religionskunskap för gymnasiet – kurs A, 30. 
58 Alm, Religionskunskap för gymnasiet – kurs A, 31. 
59 Ring, Religion och sånt 1, 154 - 155. 
60 Ring, Religion och sånt 1, 157. 
61 Ring, Religion och sånt 1, 158. 
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omgivningen för att förbättra sitt karma. Kunskapens väg handlar om att studera heliga texter och 

lyssna på heliga män för att förstå. Kärlekens väg handlar om att dyrka och vörda sina gudar, och 

övningarnas väg handlar om att meditera och utöva yoga för att lära sig fokusera på det andliga.
62

 

 

6.1.3 Religiös ceremoni  

Religion och sånt tar inte upp hinduisk religiös ceremoni under en speciell rubrik. Istället omnämns vissa 

ceremonier i förbifarten. I slutet av kapitlet diskuterar man änkebränning, en ceremoni där en änka låter 

sig brännas tillsammans med sin döda man eftersom hennes status i samhället skulle bli låg, och hon då 

får bra karma och kan återfödas som något bättre i nästa liv. Detta är numera förbjudet i Indien.
63
 Man 

diskuterar att Hare Krishna-rörelsen visar sin kärlek till gud genom sång, offer och meditation, och 

genom att sjunga Hare Krishna-mantrat.
64
 Man nämner att Shiva dyrkas som "linga", alltså i formen av 

en penis, och man kan se statyer av detta runtomkring Indien.
65

 

 

I Religionskunskap för gymnasiet finns egna rubriker som behandlar olika typer av ceremonier. En hindu 

har ett husaltare, där man ber och offrar. Det kan vara en liten hylla eller liknande, där man har 

gudabilder och tänder rökelse varje morgon och kväll. Man kan offra enkla gåvor som vatten och 

vetekorn, och man offrar lite av maten man ska dela innan varje måltid. Man kan också offra vid heliga 

platser utomhus, och de största gudarna har egna tempel dit man kan gå.
66
  

Religion 1 har precis som Religion och sånt ingen egen rubrik som behandlar ceremonier, men de 

förkommer på olika ställen i texten. Det beskrivs att man deltar i ceremonier i templen, där det offras 

frukt och blommor, och man tänder rökelse framför gudabilderna. Reningsriter beskrivs som mycket 

centralt för en hindu, och floden Ganges är allra heligast, för att själen ska bli ren.
67
 Det beskrivs också 

att för att uppnå livets mål, moksha, utför man 16 olika riter som utförs innan barnet fötts tills efter 

döden. Exempel på detta är följande; när barnet föds doppar fadern ett guldsmycke i honung och smör, 

och håller detta mot barnets läppar medan han läser en bön. Efter döden ska liket brännas på ett bål 

nära vatten, och askan ska strös i rinnande vatten. Gärna i Ganges
68 

                                                 
62 Thulin & Elm, Religion 1, 11. 
63 Ring, Religion och sånt 1, 160. 
64 Ring, Religion och sånt 1, 161. 
65 Ring, Religion och sånt 1, 150. 
66 Alm, Religionskunskap för gymnasiet – kurs A, 24. 
67 Elm & Thulin, Religion 1, 15. 
68 Elm & Thulin, Religion 1, 21 - 22. 
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6.2 Analys – läroböckernas hinduism i postkolonialt ljus  

6.2.1 Gudavärlden 

I Religion och sånt beskrivs gudinnan Kali, och Ring beskriver att hon kräver "blodiga offer". Han ger 

också ett exempel på hur det har funnits en Kali-dyrkande stryparsekt i Storbritannien. Dessa 

beskrivningar kan vi relatera till Jacobsens punkter - när Ring beskriver att Kali kräver blodiga offer, ger 

han ingen kontext till gudinnan Kali, varför hon är en ilsken krigsgudinna, eller varför hon skulle kräva 

dessa blodiga offer. Han väljer istället att bara konstatera att detta är fallet, och mystifierar genom detta 

uttalande både gudinnan Kali och hennes hängivna, och den religionsutövning som finns kring henne.  

Exemplet gällande den Kali-dyrkande stryparsekten i Storbritannien kan relateras till Jacobsens punkt 

gällande att lyfta undantag som regel. Att det inom hinduismen, och inom shaktiismen finns sekter som 

mördar andra människor i gudinnans namn kan man knappast tolka som regel, utan detta är ett klart 

undantag. Eva Hellman, i Hinduiska gudinnor och kvinnor, beskriver att Kalidyrkan kan se ut på ett helt 

annat sätt. Hon beskriver Kalifromheten i Indien, en inriktning där man ser Kali som en "kärleksfull 

mor" och ser henne som någon man kan lita på.69 Hellman citerar även källor som menar att 

Kalidyrkan i dagens Bengalen, i norra Indien, har tydlig inrikting mot bhaktiyoga som huvudsakligen 

fokuserar på kärleksfull dyrkan av en gud eller gudinna.70 Att Ring väljer att lyfta exemplet med 

stryparsekten snarare än ett exempel på mer regelmässig dyrkan av gudinnan Kali, ger åter igen dålig 

kontext och mystifierar Kali-dyrkan inom hinduismen. 

 I Religion 1 återkommer beskrivningen av gudinnan Kali som "ondskefull", och utifrån detta ordval och 

brist på beskrivning av ett sammanhang får texten, precis som i Religion och sånt, en brist på kontext och 

gudinnan Kali framstår som något mystiskt och obegripligt. Kjell Härenstam, i En granskning av hur 

religion/trosuppfattning framställs i ett urval läroböcker, läser texten om hinduism i läroboken Kompakt: 

Religionskunskap. Där kallar han beskrivningen av Kali för nyanserad, eftersom författaren skriver att 

hon både kan uppfattas som ond och destruktiv, och en god moder.71 Härenstam ifrågasätter över lag 

varför så många läroböcker ger så mycket utrymme åt Kali, när det finns massor med gudar som på ett 

mer produktivt sätt skulle kunna exemplifiera hinduismens värdegrund.72 Beskrivningarna av guden 

Shiva i Religion 1 lider också av viss brist på kontextualisering, beskrivningen av honom är begränsad till 

att han i trimurti (Shiva som förstörare, Vishnu som upprätthållare och Brahma som skapare) är 

världarnas förstörare. I alla de andra texterna, både forskningen och läroböckerna, betonas det att Shiva 

är en mångfacetterad gud med flera olika funktioner. Då detta inte beskrivs i Religion 1 blir bilden av 

Shiva mystifierad och kontextlös på samma sätt som den av Kali. I forskningen kan vi hitta andra 

exempel på Shivas roll, bland annat beskriver J.L. Brockington i sin bok The Sacred Thread hur det 

faktiskt finns en bhaktikult kring Shiva i södra Indien, där Shiva ser sina hängivnas kärlek till honom 

och renar deras själar så de kan bli förenade med honom.73 Den kontextlösa bilden kan också överföras 

på Brahma och Vishnu, då dessa två gudar också enbart beskrivs utifrån sin roll i trimurti, Vishnu som 

                                                 
69 Eva Hellman, Hinduiska gudinnor och kvinnor - en introduktion, Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 1998, 43. 
70 Hellman Hinduiska gudinnor och kvinnor - en introduktion, 43. 
71 Härenstam, En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval läroböcker - underlagsrapport till Skolverkets rapport "I 

enlighet med skolans värdegrund?, 18. 
72 Härenstam, En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval läroböcker - underlagsrapport till Skolverkets rapport "I 

enlighet med skolans värdegrund?, 23. 
73 Brockington, The Sacred Thread - Hinduism in its Continuity and Diversity, 140-141. 



18 

god upprätthållare och Brahma som skapare, utan vidare kontext.  

Den puraniska hinduiska religionen, vars gudavärld läroböckerna huvudsakligen behandlar, beskriver 

Michaels som dominerad av Shiva och Vishnu. Michaels beskriver dock inte detta som en direkt 

hierarki, att Shiva och Vishnu skulle vara "bättre" än andra gudar, utan att det snarare handlar om att de 

är de mest centrala gudarna. Och inte ens för detta finns det en exakt struktur där samma gud alltid är 

mest central, detta beror på vilken inriktning du tillhör och vilken gud du själv ser som mest central.
74
 I 

vardagslivet, beskriver Michaels, är oftast inte de mest centrala gudarna som Shiva och Vishnu de mest 

relevanta, utan man dyrkar ofta mindre centrala gudomar.
75
 Uppdelningen mellan Shiva och Vishnu, 

Vishnu som upprätthållare och Shiva som förstörare, är inte helt enkel – den jämnar ut sig eftersom 

Vishnu också kan vara en förstörare, till exempel när han uppenbarar sig som dvärgen Vamana.
76
 Shiva 

har också en mycket mer komplex roll än enbart världarnas förstörare – bland annat och kan han vara 

en väldigt följsam och lydig make till Parvati/Kali/Durga, och han är ansvarig för att ha räddat världen 

när han hjälpte gudinnan Ganga stiga ned på jorden för att bli floden Ganges.
77

 

 

Religionskunskap för gymnasiet skriver om guden Ganesha, som är son till Parvati och Shiva. I texten 

beskrivs Ganesha i förbifarten, och det som nämns om honom är att han oftast avbildas med 

elefanthuvud. Precis som i fallet med Kali, ges det ingen förklaring till varför han har ett elefanthuvud, 

varför han dyrkas eller vad berättelsen kring honom är. Detta knyter an till Jacobsens punkt om 

mystifieringen, Ganesha elefanthuvud blir i bristen på förklaring och kontext någonting  svårförståeligt, 

när det egentligen finns en berättelse bakom varför han avbildas som han gör. Bakgrunden till 

Ganeshas elefanthuvud skulle göra förekomsten av ett elefanthuvud lättare att förstå för läsaren och 

göra Ganesha mindre mystisk.  

I jämförelse med läroböckernas presentation av gudar och gudavärlden, beskriver Axel Michaels i 

Hinduism past and present att det inte är någon skillnad mellan den mänskliga och det icke-mänskliga – 

gudinnan Sarasvati är till exempel både en gudinna i mänsklig form och en flod i Indien. Om Gud är ett 

”Det” eller en ”Den” menar Michaels är en obesvarad fråga i den äldre gudavärlden.
78
 Även i den 

modernare hinduiska gudavärlden, som det huvudsakligen fokuseras på i läroböckerna, beskrivs det till 

exempel i Bhagavad Gita hur Krishna har hela universum i sin kropp, samtidigt som han står i mänsklig 

form tillsammans med Arjuna på slagfältet – Krishna är alltså både en individ och allting, han har 

universum inom sig och är universum, samtidigt som han är en person.
79
 Dessa lösa gränser gör att det 

inte finns strikta gränser mellan vad som är rätt och fel att tro på – man brukar inte anklaga någon 

annan för att tro på ”fel” gud. Det gudomliga är något som egentligen inte kan förstås i materiella 

termer, i den materiella världen. Alltså kan också det gudomliga representeras av hur många gudar som 

helst – för det kan egentligen inte representeras.
80
 

4.2.2 Det högsta målet 

Religionskunskap för gymnasiet beskriver att slutmålet för en hindu är befrielse för återfödelsen, och att 
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detta kan uppnås med att följa olika så kallade "vägar". Det som knyter an till Jacobsens punkt om 

mystifiering snarare än kontextualisering, är att boken inte beskriver vad denna befrielse egentligen 

innebär. Självklart kan man inte beskriva detta exakt, eftersom att uppgå i Brahma ska vara en mystisk 

upplevelse, men exemplifiera vad uppfattningen om Brahman kan vara skulle ge beskrivningen mer 

kontext. Det står att man återförenas med världssjälen Brahman, vilken är en förklaring, men det finns 

inga exempel på vad detta skulle kunna innebära- om det är ett tomt nirvana som inom buddhismen, 

eller en himmel med en personlig gud som inom kristendomen. Det saknas en kontextualisering som 

skulle kunna få eleven att förstå vad som diskuteras. Religion och sånt ger i sin motsvarande text exempel 

på olika saker en hindu kan tro om livet efter döden, och exemplifierar en himmel med en personlig 

gud och att återförenas med sina förfäder. Detta ger en bild av "återförening med världssjälen 

Brahman" en kontext i och med att det framgår att det inte är samma sak som att komma till himlen 

med en personlig gud, till exempel. 

Religion 1 har samma problem som ovannämnda bok, då den också brister i att kontextualisera vad 

"uppgå i Brahman" kan innebära för en hindu. Även Religion 1 skriver enbart att man uppgår i 

världssjälen Brahman, utan att beskriva vad detta i realitet innebär för en hindu. Det faktum att både 

Religion 1 och Religionskunskap för gymnasiet beskriver att en hindu har som högsta mål att uppgå i 

världssjälen Brahman, skulle jag vilja koppla till Jacobsens punkt om att presentera undantag som regel. 

Att en hindu tror på att man efter döden och efter att man sluppit cykeln av återfödelse tror att man 

uppgår i Brahman kan man kanske inte kalla för ett direkt undantag, men man kan konstatera att det är 

en av flera trosuppfattningar kring vad som händer när man dör. Genom att presentera den filosofiska 

opersonliga hinduismen som det enda svaret på vad som är hinduismens högsta mål, gör författarna en 

generalisering och utesluter många andra inriktningar inom hinduismen. Naturligtvis ska inte 

författaren behöva beskriva alla hinduismens uppfattningar om frågan i detalj, men den problematiska 

aspekten är att författaren inte ens berör att det finns andra uppfattningar i förbifarten. 

Jag skulle vilja hänvisa till samma punkt som ovan i beskrivningen av de "vägar" man kan använda för 

att slippa ifrån återfödelse. De tre böckerna presenterar alla olika inriktningar, vissa färre och vissa fler, 

med olika namn och definitioner. Ingen av de vägar som finns, som kunskapen eller kärlekens väg, kan 

beskrivas som direkta undantag, men precis som med tron på vad som händer efter döden finns det 

många olika tankar inom hinduismen. Genom att bara presentera några av dessa, och bara lyfta fram 

vissa av dem i ljuset, har författarna generaliserat och valt ut viss information som läsaren får ta del av, 

snarare än att ge en inkluderande helhetsbild. Återigen kommer vissa inriktningar och tankeskolor inom 

hinduismen bli uteslutna i den individuella författarens beskrivning av hinduismens olika vägar.  

Francis Clooney, i The Blackwell Companion to Hinduism, menar att ”hinduisk teologi” är ett väldigt löst 

och brett begrepp.
81
 Under rubriken "The nature and time of  liberation", beskriver han att "befrielsen" 

inom hinduismen och om den bara kan uppnås efter döden eller redan under en människas livstid är en 

debatterad teologisk fråga.
82
 Patrick Olivelle, i samma bok, beskriver försakelsetraditionen inom 

hinduismen, med heliga män som lever i tillbakadragna från mänskligheten och inte befattar sig med 

mänsklighetens ve och väl.
83
 Olivelle beskriver att denna typ av liv är ett ideologiskt val, där individen 

avsäger sig bland annat äktenskap, sex, ett permanent hem och ägodelar.
84
 En av de ideologiska grunder 
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som denna inriktning vilar på, är enligt Olivelle tanken om moksha – att ta sig ur cykeln av återfödelse, 

och den materiella världens lidande, för att slutligen bli fri. Han beskriver att alla senare hinduiska 

inriktningar kretsar kring dessa tankar, och att specificera hur man ska uppnå befrielse.
85
 Denna syn på 

livet och moksha står i konflikt med den Brahmaniska traditionen, där man som religiös auktoritet bör 

vara gift och ha barn, eftersom man då gör sig själv odödlig genom att föra familjelinjen vidare.
86
 I 

kontrast till den Brahmaniska traditionen anses försakelsetraditionen som mycket fri från ceremonier 

och ritualer.
87
 

Under rubriken ”Karma and Rebirth” skriver Michaels om ett annat sätt att se på livet och döden för 

en hindu, nämligen förfadersdyrkan. Man ser det som att förfäderna lever vidare på olika sätt efter 

döden. Dock menar Michaels att olika syner på livet efter döden överlappar och blandas med varandra i 

Indien.
88
 Det finns tankar om att man kan leva och dö även i livet efter detta, som i livet på jorden. Det 

finns också idéer som reflekterar över ett dödsrike där själarna befinner sig innan de går vidare till nästa 

plats – medan själarna befinner sig där, kan släktingar som lever fortfarande påverka själarna. Vad som 

händer efter detta, vad nästa plats är, beror på vem du frågar.
89
 

6.2.3 Religiös ceremoni  

Religion och sånt relaterar direkt till Jacobsens punkt om att presentera undantag som regel. Boken tar 

upp änkebränning bland beskrivningarna av olika ceremonier inom hinduismen. I den diskussion som 

Jacobsen för om att just lyfta hinduismens undantag som regler, exemplifierar han änkebränningen och 

betonar att detta aldrig har varit utbrett inom hinduismen, utan en företeelse som endast förekommer 

då och då. Brian K. Pennington, i sin bok Was Hinduism Invented?, beskriver att sati var en viktig ritual 

för kolonialmakten när den ville beskriva hinduismen som grundläggande ond. Sati klumpades i detta 

fall ihop med bland annat spädbarnsmord och religiöst betonat självmord.90 

Man använder även Hare Krishna-rörelsen, ISKCON
91
, och deras form av religionsutövning för att 

exemplifiera ceremoni inom hinduismen. Den inriktning av hinduismen som ISKCON tillhör är relativt 

liten, och skulle av vissa till och med klassificeras som en sekt. Att använda deras ceremonier som 

exempel för hinduismen i allmänhet relaterar till Jacobsens punkt om hur undantag presenteras som 

regel. En religiös inriktning som är så pass liten att den kan definieras som sekt blir i jämförelse med 

hinduismen som helhet ett undantag. 

 De andra två böckerna, Religion 1 och Religionskunskap för gymnasiet, har mycket korta beskrivningar av 

hinduisk ceremoni. Ingen av beskrivningarna i dessa två böcker möter de kriterier Jacobsen använder 

sig av för att specificera postkoloniala strömningar.  

Den forskning som används för att kontextualisera läroböckerna skulle på vissa ställen kunna anklagas 

för att använda undantag som regel. The Blackwell Companion to Hinduism beskriver vissa ceremonier som 

bedrivs i staden Benares i Indien. Ceremonier som är specifika för ett område skulle kunna bedömas 
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vara ett undantag, och på så sätt skulle beskrivningen kunna möta Jacobsens punkt gällande att 

presentera undantag som regel. Det som gör att kapitlet i The Blackwell Companion to Hinduism inte kan 

anklagas för detta, till skillnad från läroböckerna, är att författaren klargör att det lokala exemplet 

används på grund av att variationen på ceremonier inom hinduismen är så stor att det inte går att 

generalisera, och det därför är bättre att presentera lokala exempel. Författaren är alltså medveten om 

sitt val, och ser till att läsaren är medveten om att han har gjort ett val, och varför valet har gjorts. Om 

läroboken på samma sätt hade betonat att ett medvetet val har gjorts, och varför, skulle jag uppleva att 

problematiken även där skulle vara mindre. Självklart gör vi alla urval när vi berättar om något, skriftligt 

eller muntligt. Jag gör själv urval i den här undersökningen. Dock förklarar jag mina urval och varför de 

har gjorts och hur de har gjorts i metodkapitlet. Det är detta som saknas i läroböckerna, och gör att 

eleverna kanske upplever lärobokens urval som en fullständig sanning. Detta, enligt mig, är den riktigt 

problematiska aspekten.  

Gällande ceremonier och ritualer, innehåller The Blackwell Companion to Hinduism ett kapitel om ritualer 

utförda av kvinnor i staden Benares, under månaden Kartik.
92
 Under denna månad låter man bland 

annat bli att äta vissa sorters mat, läser heliga texter i hem och tempel, och badar ett rituellt bad innan 

solnedgången – helst i Ganges.
93
 Man skickar också ut lampor i korgar på vattnet varje kväll under 

Kartik, och det sägs att gudinnan Lakshmi stiger ned på jorden för att se på dessa.
94
 Michaels beskriver 

olika typer av rituella handlingar – det kan vara ritualer i hemmet, pilgrimsfärder, meditation och offer, 

bland annat.
95
 Michaels poängterar att samma ritual kan betyda väldigt olika saker – dyrkan av det 

gudomliga kan både vara något innerligt som verkligen menas av deltagarna, och en tom ritual som inte 

betyder någonting alls. Det hänger helt på vilken laddning utövaren ger ceremonin.
96
 

Michaels gör en gränsdragning mellan vad som är en hinduisk ritual och inte – en ritual kan inte vara ett 

spontant firande av någonting. Det måste finnas ett uttalat beslut att utföra ritualen inblandat i det hela, 

kallas samkalpa – utan samkalpa kommer inte ritualen ha någon effekt.
97
 Den brahmaniska, traditionella 

morgonritualen är ett exempel som används – Michaels skriver att han vi undvika att generalisera, 

eftersom ritualen kan innebära väldigt olika saker för olika personer. Han väljer därför att i detalj 

beskriva hur denna ritual har utförts av en person i en specifik stad.
98
 De olika ceremonier som beskrivs 

av Michaels är följande; den Brahmaniska morgonritualen, religiös folkceremoni, eldoffer, festivaler, 

donationer, pilgrimsfärder, löften och övergångsriter.
99 

7. Resultatdiskussion  

7.1 Gudavärld  

De hinduiska gudar som presenteras med minst kontext i läroböckerna Religion och sånt, och Religion 1 

verkar tveklöst vara Shiva och Kali med familj, sonen Ganesha och Skanda. Shiva presenteras ofta i 
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rollen som förstörare, och Kali beskrivs som både ondskefull och blodtörstig. Varför Ganesha avbildas 

med elefanthuvud diskuteras inte nämnvärt, vilket skapar en hel del mystik kring varför han ser ut som 

han gör. Varför har det då blivit såhär? Forskningen kring hinduismen som kontextualiserar 

läroböckernas texter, presenterar en bild som är betydlig mer mångfasetterad i sin bild på gott och ont i 

den hinduiska gudavärlden, och att till exempel Shivas roll som förstörare inte är det enda han 

representerar. I forskningen kan vi bland annat hitta exempel på hans roll som fruktbarhetsgud, och hur 

han väljer att hjälpa gudinnan Ganga, i formen av floden Ganges, ned på jorden för att rädda 

mänskligheten från torka.
100

 

Religion och sånt och Religion 1 presenterar inte en tvetydig bild av gott och ont, utan visar en tydlig bild av 

Shiva och Kali som representanter för något ont och destruktivt, medan Vishnu är representanten som 

för det goda och positiva. Genom att inte visa Shiva och Kalis många olika sidor, och ge en kontext till 

varför de har sina respektive roller i de hinduiska gudaberättelserna, mystifieras de två till att bli dunkla 

figurer som representerar ondska även om detta i en djupare analys inte är fallet. Religion och sånt tar upp 

en brittisk stryparsekt med fokus på gudinnan Kali som exempel, och jag måste fråga mig om 

författaren på allvar tyckte att ett sådant undantagsexempel på fullaste allvar var representativt för 

dyrkan av Kali inom hinduismen. Detta relaterar tydligt till Jacobsens punkt om undantag som regel - 

författaren väljer att presentera en avvikelse inom dyrkan av gudinnan Kali som något normaliserat i sin 

text.  

Varför kan då detta framföras som kritik mot de två ovan nämnda läroböckerna? När jag exemplifierar 

detta, kommer jag utgå från att eleven som läser boken kommer från en bakgrund där en av de 

abrahamitiska religionerna är normen. Genom att inte förklara komplexiteten i gudarnas roller, visar 

författarna en förenklad bild som för eleven kan komma att kopplas till den kristna normen, till 

exempel. Det är bristen på kontextualisering, enligt Jacobsens definition, och författarnas tendens att 

lyfta undantag som regel efter densammes definition, som skapar en snedvriden bild av de olika 

gudarna och deras roller inom hinduismen i läroböckerna. 

7.2 Det högsta målet  

Det första som slog mig i jämförelsen av alla tre läroböckerna, och deras beskrivning av hinduismens 

högsta mål, är att de inte alls skriver samma sak gällande detta. Variationen mellan de tre böckerna på 

detta ämne är ganska rejäl, och beroende på vilken bok en lärare använder sig av kommer eleven få 

olika svar, vilket jag tycker är problematiskt i sig. Självklart är det postivit att eleven får många olika 

tankar och influenser om hinduismen, men i det här fallet finns risken att de får helt olika 

uppfattningar. Kanske skulle det i detta fall vara bättre att skriva att det finns olika vägar inom 

hinduismen för att nå befrielse, och definiera någon av dem, och vara tydlig med att man inte har 

definierat alla? Det författarna gör i detta fall är att skriva som om de verkligen har definierat alla vägar 

som finns inom hinduismen, och de gör det på olika sätt. Då kan man konstatera att författarna inte har 

definierat alla vägar, för då skulle väl texterna se lika ut? Om tre olika klasser får varsin av de tre aktuella 

böckerna, skulle de om tillfrågade ge olika svar på vad en hindus högsta mål är, och hur man ska ta sig 

till detta mål, förutsatt av undervisningen gällande hinduismen har varit baserad på boken. Det är 

naturligtvis inte säkert att undervisningen är baserad på boken, vilket kan förändra läget. I mina 

avslutande kommenterar finns en problematiserande diskussion kring detta. 
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Religion och sånt presenterar enligt min bedömning inga brister enligt det analysverktyg jag använder, och 

kommer därför inte diskuteras i detta avsnitt. 

Religionskunskap för gymnasiet och Religion 1 har, enligt undersökningen, ett gemensamt grundproblem, 

och det är att de lyfter fram vissa hinduiska uppfattningar om det högsta målet och inte lyfter andra. Jag 

har relaterat detta till Jacobsens punkt gällande undantag som regel, även om en del av de företeelser 

som beskrivs i läroböckerna inte direkt kan kallas för undantag. Kärlekens väg, bhakti yoga, att nå 

befrielse från återfödelse genom ett kärleksfullt handlande är inte en marginell företeelse som kan 

beskrivas som ett undantag inom hinduismen. När man däremot lyfter fram bhakti yoga, och inte 

nämner samtliga andra sätt att närma sig det gudomliga på inom hinduismen, blir helhetsbilden strävan 

mot befrielse inte korrekt. Man kan naturligtvis göra detta, men i sådant fall måste man betona att man 

valt att besrkiva bhakti yoga, men att andra vägar för att nå befrielse finns. I detta fall presenterar 

författarna en del av en helhet som hela svaret på frågan, och alltså blir svaret inte fullständigt.  

Under denna rubrik iakttogs också vissa brister i hur man presenterar själva befrielsen, moksha. Både 

Religion 1 och Religionskunskap för gymnasiet beskriver helt enkelt att det högsta målet för en hindu är att 

slippa återfödelse och uppgå i världssjälen Brahman. Detta kopplar jag till Jacobsens punkt om 

undantag som regel, återigen, eftersom tron på en opersonlig världssjäl endast är ett exempel på olika 

saker man kan tro om befrielsen efter samsara, återfödelsecykeln, inom hinduismen. Även om många 

delar denna uppfattning, och "undantag" kanske inte är exakt rätt benämning, blir problemet detsamma 

som det gällande "vägarna" till befrielse - svaret på frågan vad som händer när man blir befriad får inte 

ett fullständigt svar i de här två böckerna, eftersom författarna bara lyfter en del av en egentligen 

bredare uppfattningsvärld kring detta. Både Religion 1 och Religionskunskap för gymnasiet gör sig också 

skyldiga till brist på kontextualisering gällande vad att uppgå i världssjälen Brahman egentligen innebär - 

ingen beskrivning finns i böckerna, ingenting som definierar vad ett uppgående i världssjälen egentligen 

är för något, vilket i sin tur gör hela företeelsen svårbegriplig och mystisk. Återigen, man kan 

argumentera för att det är orimligt att begära att författarna ska kunna presentera vad ett uppgående i 

världssjälen egentligen är för någonting. Självklart ska de inte behöva redogöra för detta på dett 

detaljerat sätt, men en kort exemplifiering på hur en hindu kan se på saken, eller en parallell till tanken 

om den kristna himlen eller buddhismens nirvana skulle ge kontext till begreppet. Religion och sånt har 

presenterat uppgåendet i Brahman på ett mycket mer kontextualiserande sätt än de två andra böckerna 

har, så det är tveklöst görbart utan att texten blir så avancerad eller att författaren behöver ha ett 

detaljerat svar på vad som händer efter döden. 

7.3 Religiös ceremoni 

Underrubriken "Religiös ceremoni" är utan tvekan den del av undersökningen som jag har haft svårast 

att slutföra. I böckerna var informationen kring religiösa ceremonier inom hinduismen väldigt fåordig, 

och mycket generell, vilket gjorde att jag hade vissa svårigheter med att både samla ihop material, och 

att granska stycket utifrån postkolonial teori. Som jag tidigare diskuterat, valde jag dock att ändå behålla 

rubriken som den är, eftersom bristen på material i sig säger någonting om lärobokens innehåll och 

struktur.  

Den bok där jag kunde hitta vissa anknytningar till Jacobsens definitioner av postkolonialism , var 

Religion och sånt. Boken har inget specifikt stycke som handlar om just religiös ceremoni, men nämner 

religiösa ceremonier på utspridda ställen i texten. Ironiskt nog lyfter Religion och sånt änkebränning, vilket 

är ett av de exempel Jacobsen använder för att definiera sin punkt "Lyfta undantag som regel", där han 
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poängterar att änkebränning aldrig har utövats i stor utsträckning i Indien. Att boken, inom den 

begränsade ram den har för att hinna presentera varje världsreligion, väljer att lyfta just denna företeelse 

bidrar inte till förståelsen av hinduism, enligt mig. Den andra benämningen av religiös ceremoni i denna 

bok, är när författaren beskriver hur Hare Krishna-rörelsen, ISKCON, utövar sin religion. Även detta 

blir ett underligt val, om författaren ska vara så generell som möjligt är väl inte Hare Krishna-rörelsen 

ett idealiskt exempel? Det kanske är en av de största rörelserna med hinduiska idéer i västvärlden, men 

kanske inte i samma utsträckning om man skulle titta utanför. Det blir alltså ett väldigt eurocentriskt 

exempel, och ett undantag som presenteras som regel enligt Jacobsens definition. 

 

7.4 Avslutande kommentarer 

Ett av de problemen jag märke av relativt fort då jag börjat med studien, är att det var ganska stor 

skillnad på hur mycket fakta det fanns om mina respektive underrubriker. Om den hinduiska 

gudavärlden fanns det mycket, om det högsta målet fanns det dugligt mycket, men om ceremonier var 

det extremt skralt. Jag gjorde dock ett medvetet val att behålla detta som det är, eftersom det också 

säger någonting om hur dessa böcker är strukturerade. Författarna har helt enkelt inte lagt mycket fokus 

på religiös ceremoni. De tre underrubriker jag har valt, har jag valt eftersom jag upplever dem som 

relevanta och centrala när man diskuterar olika religiösa inriktningar. Att böckerna brister på att 

redovisa fakta i ett av fallen, visar att de kanske inte är upplagda på ett sätt som kan tolkas som idealiskt 

utifrån ett postkolonialistiskt perspektiv.  

Även de punkter som jag har använt mig av för att definiera postkolonialism, och i sin tur analysera 

läroböckerna med, var problematiska på vissa sätt. Några av punkterna återkom flitigt i läroböckernas 

texter, med andra inte förekommer alls. De två punkter som jag hade problem att hitta var "Religion 

används som förklaring till saker som ej har med religion att göra" och "Händelser ges förklaringar som 

direkt skulle tolkas som felaktiga om det handlade om vårt eget samhälle". Dessa återfann jag inte alls i 

läroböckerna. Dock tror jag att detta beror på vad jag har valt för frågeställningar, och vad läroböckerna 

behandlar för ämnen. Läroböckernas fokus är religionsutövning, och definitionerna ovan skulle jag tro 

dyker upp mer om en lärobok behandlar till exempel frågor om kultur och samhälle, och inte religionen 

i sig. Även här väljer jag dock att inte förändra de definierande punkterna i efterhand, eftersom jag ser 

det som positivt att böckerna inte levde upp till alla de faktiskt negativa definitioner Jacobsen har för 

postkolonialistisk analys. Dessutom ser jag Jacobsens fyra punkter som ett fullständigt analysverktyg, 

och denna studie ska gå att återskapa. 

En kritik som skulle kunna läggas fram mot detta arbete, är att läraren i gymnasieskolan endast 

använder läroboken som ett hjälpmedel, och själv kommer att problematisera och utveckla det som står 

i den. Om läraren gör detta, håller jag med om att problematiken med lärobokens formuleringar 

kommer att minska drastiskt. Om läroboken bara får vara en del av undervisningen som helhet, skulle 

man ändå kunna presentera en rättvis bild av hindusimen. Dock är ju detta inte något som jag eller 

läsaren av denna undersökning vet säkert. Jag är övertygad om att någonstans, någon gång i Sverige 

kommer det finnas en lärare som faktiskt baserar undervisningen om hinduismen på läroboken, och 

även om det bara händer en enstaka gång gör detta denna undersökning relevant. Sedan tycker jag inte 

heller att en balanserad användning av läroboken, det vill säga att läroboken inte är bas för 

undervisningen, gör den här undersökningen irrelevant. Låt oss säga att det finns en elev i klassen som 

har svårt att lyssna när läraren berättar. Hen kanske inte tar in information så bra när den delges 

muntligt. Sedan går eleven istället hem och läser läroboken. Då har vi återigen ett problem. Kort sagt, 
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att läroböckerna formulerar sig på det sätt de gör i den här undersökningen, skulle kunna orsaka 

problem på olika sätt. Är det inte också viktigt för lärare som grupp att vara uppmärksamma på brister i 

läromedelen vi använder? Det tycker jag, och hoppas att den här undersökningen kan bidra till.  

En annan kritik som skulle kunna riktas mot den här undersökningen, är att en läroboksförfattare 

måste förenkla och generalisera. Texten i läroboken ska vara en introduktion, och det måste vara enkelt 

och kortfattat. Det jag vill mena i den här undersökningen, är dock att de problematiska aspekterna inte 

har med förenkling och generalisering att göra, i första hand. Att välja ett begrepp som sati eller berätta 

om Kalis stryparsekt i en text som kort ska beskriva hinduismen, är otroligt orättvist, för det är inte på 

något sätt representativt. Det författaren gör där, är att välja företeelser inom hinduismen som är 

direkta undantag, och det ger en felaktig bild av hinduismen som helhet. Om detta är generalisering och 

sammanfattning från författarens sida, tycker jag att det är en dålig generalisering och sammanfattning 

eftersom den inte tar upp något generellt, och sammanfattar saker som inte är en stor del av 

hinduismen. Vad det gäller generaliseringar och brist på kontext, till exempel författarnas beskrivning av 

att uppgå i Brahman utan att nämna andra trosuppfattningar, och beskrivningarna av Shiva som enbart 

förstörare, menar jag att formuleringarna skulle kunna bli mer korrekta på ett enkelt sätt. Författaren 

behöver inte alls skriva sida upp och sida ned om Shivas roll inom hinduismen, eller detaljerat beskriva 

alla trosuppfattningar om livet efter döden. Vad det gäller Shiva skulle det räcka med en kort mening 

där man skriver att han även har andra funktioner, förutom förstörare. Gällande uppgåendet i Brahman 

är det samma sak, det skulle egentligen räcka med att skriva att det finns olika uppfattningar om det 

högsta målet inom hinduismen, men uppgåendet i Brahman är det som lyfts i just den här boken. Att 

lägga till en liten förklaring på det sättet, tror jag varken skulle ta för mycket plats eller förvirra eleverna 

allt för mycket.  

Jag tror starkt på att negativa aspekter av dagens skola inte kommer kunna förändras innan vi blir 

medvetna om dem. En stor kvantitativ studie av de läroböcker som används i årskurs 1 i 

gymnasieskolan för religionskunskap hade kunnat ge en överblick över hur många som har 

problematiska formuleringar enligt den postkoloniala teorin, men jag valde att göra på ett lite annat sätt. 

Genom att göra en kvalitativ undersökning, vill jag på ett noggrant och tydligt sätt exemplifiera hur 

postkolonialism kan göra sig påmind i en specifik lärobok, och hur detta kan se ut. Jag vill tro att denna 

lilla studie kan fungera som ett verktyg för att granska den lärobok man själv använder sig av som 

religionslärare, så att man själv kan identifiera kolonialistiska strömningar, men också att kunna 

uppmärksamma när det läromedel man använder sig av i undervisningen är bra, och har ansträngt sig 

för att inte uppfylla Jacobsens kriterier. Förhoppningsvis kan studien också synliggöra hur 

problematiskt det är att undervisa om just hinduismen i svenska skolor, då det är en så pass lite 

uppmärksammad religion i det svenska samhället. 

Utifrån den här studien, och den tidigare forskningen jag har presenterat, är spåren efter kolonialismen 

inget som gör vårt samhälle en tjänst. Den får oss inte att förstå andra kulturer på ett djupgående sätt, 

utan passar istället in andra kulturer i en mall utifrån västerländskt språk och västerländsk 

uppfattningsvärld. När jag själv undervisar i religion, vill jag öka förståelsen hos eleverna, förebygga 

främlingsfientlighet och öka medmänsklighet. Detta tror jag aldrig vi kommer uppnå om vi inte blir 

medvetna om vilka spår kolonialismen fortfarande har lämnat på vårt samhälle. Läroboken är en så stor 

del av skolans värld, även om vi idag har internet att vända oss till, så kan det vara så svårt att ta steget 

till att kritisera en bok, på någon nivå upplever man ändå att den borde ha rätt. Framför allt en elev i 

gymnasiet - jag skulle inte själv som gymnasieelev ha kritiserat läroboken om det inte var ett ämne som 

jag var mycket insatt i sedan innan. Genom att vi som lärare förhåller oss kritiska till de postkoloniala 
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strömningarna i religionskunskapens läroböcker och beskrivningarna av de religioner som inte tillhör de 

abrahamitiska, kanske vi också kan överföra detta tankesätt till våra elever, och då kanske vi kan nå 

någon form av förståelse som inte alltid måste anpassas till vår egna uppfattningsvärld.  

8 Sammanfattning 

I Sverige har vi haft läroböcker sedan 1800-talet, och idag har just läroboken blivit något väldigt centralt 

i våra skolor. Inom religionsundervisningen ska man idag undervisa om alla världsreligionerna, d.v.s 

kristendomen, judendomen, islam, buddhismen och hinduismen. Hinduismen är i detta fall speciell, 

eftersom den egentligen inte är en religion, utan snarare är en paraplyterm som innehåller flera olika 

religiösa inriktningar.  

Detta arbete handlar om hur hinduismen behandlas i tre olika läromedel för årskurs 1 gymnasiet, och 

hur man kan se detta ur ett postkolonialistiskt perspektiv. Postkolonialismen är ett teoretiskt ramverk 

som tolkar före detta kolonialiserade länder och kulturer utifrån ett perspektiv där kolonialismen har 

påverkat och influerat kulturen på ett djupgående sätt - man granskar både hur den specifika kulturen 

påverkas av kolonialismen idag, och hur kolonialistiska länder fortfarande har tankar, åsikter och idéer 

som relaterar tillbaka till kolonialtiden. I denna studie har jag definierat fyra punkter utifrån vad Knut A. 

Jacobsen skriver om postkolonialism i sin bok Hinduismen - Historia, tradition, mångfald. Dessa är följande: 

 

 Mystifiering snarare än kontextualisering. 

 Undantag presenteras som regel. 

 Religion används som förklaring till saker som ej har med religion att göra. 

 Händelser ges förklaringar som direkt skulle tolkas som felaktiga om det handlade om vårt eget 

samhälle. 

 

Under tre underrubriker, Religiös ceremoni, Gudavärld och Det högsta målet, granskar jag vad 

läroböckerna skriver utifrån postkolonial teori, och ser om texterna kan relateras till några av Jacobsens 

fyra punkter. De tre underrubrikerna representerar tre centrala delar av religiöst utövande och har valt 

av mig av denna anledning. Undersökningen bedrivs från ett funktionellt perspektiv - alltså granskar jag 

den faktiskt texten, det som står i boken, och tolkar den utifrån detta, utan att ta hänsyn till vem som 

har skrivit boken och varför.  

Jag sammanfattar en materialpresentation, och gör sedan en analys av materialpresentationen ur ett 

postkolonialistiskt perspektiv. Det som kommer fram i denna analys, är att de två första punkterna 

enligt Jacobsen, "mystifiering istället för kontextualisering" och "Undantag som regel" förekommer på 

flera ställen i läroböckerna. Presentationen av gudarna, speciellt Shiva, Kali och Ganesha, drabbas hårt 

av mystifiering, och undantag som regel presenteras flitigt i samband med framför allt gudinnan Kali - 

bland annat beskriver en av läroböckerna hur det under 1800-talet fanns en stryparsekt som mördade 

människor i hennes namn.  

Defintionen av "Det högsta målet" lider i två av tre läroböcker mycket av undantag som presenteras 

som regel, Jacobsens andra punkt. Böckerna presenterar en mycket varierad bild av vad det högsta 

målet faktiskt är, där vissa hinduiska uppfattningar presenteras, men inte andra. Det dyker också upp en 

mycket mystifierad bild av vad det högsta målet egentligen - det finns inga tillfredställande definitioner 

gällande detta, vilket orsakar problemet. "Religiös ceremoni" är den rubrik där jag hittade minst fakta, 
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så den är betydligt kortare än de andra. Dock exemplifieras sati, änkebränning, och Hare Krishna-

rörelsen religiösa ceremonier som regel när det i själva verket skulle kunna ses som undantag. Detta 

relaterar jag till Jacobsens andra punkt.  

I den slutliga diskussionen, pekar jag på viss problematik med de avgränsningar och definitioner som 

valts - Jacobsens definierande punkter är inte relevanta rakt igenom, bara två av fyra återkommer i 

läroböckernas texter. De definitioner jag valt av områden att granska blir också problematiska, i och 

med att en del områden innehöll betydligt mer fakta än andra. Dock har jag valt att behålla definitioner 

och rubriker som jag tänkt mig i början, eftersom även bristen på material och variationen på fakta 

säger någonting om hur läroböckerna är utformade.  

Sammanfattningsvis, är denna studie viktig eftersom det utifrån den tidigare forskningen, och min egen 

studie, finns påtagliga problem med hur hinduismen representeras i våra skolböcker. Om den här 

studien kan vara en slags mall eller startpunkt för till exempel lärare och blivande lärare att faktiskt 

granska sina läromedel kritiskt utifrån ett postkolonialt perspektiv, så tjänar den ett viktigt syfte. 

Förhoppningsvis kan den vara till hjälp för större förståelse för hinduismen inom skolan, och en 

medvetenhet om att skolböckerna inte alltid formulerar sig på bästa sätt. 

 9 Källor 
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