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Abstract:  In this paper three commonly used school textbooks for religion studies are 

analyzed using post-colonial  theory in search for colonial  power discourses.  Passages 

where Hindu religion is described as “our” opposite are highlighted. Also occurrences of 

ethnocentrism in general and eurocentrism in particular as well as exoticism are brought 

to the light and discussed. In an effort to connect the theoretical with the practical an 

interview study is made with active teachers. The main goal is to see how big the risk, 

with using “tainted” textbooks, is. In the interview study questions about how large role 

textbooks plays in their classrooms and lesson planning and how often they bought new 

textbooks were asked. The results of the studies are mildly positive. Even though traces 

of  old  colonial  thoughts  were  found in  the  school  textbooks  it  seems  as  though the 

colonial discourse within the the textbooks sphere is weakened, since the newest of the 

textbooks analyzed did not have many colonial traces compared to the oldest one which 

had  plenty.  Another  positive  result  of  the  studies  is  that  teachers'  attitudes  towards 

textbook usage seems to have changed. This means that even though your textbook might 

have a colonial discourse there is no guarantee that it will stick on your students. Since 

textbooks now is seen as merely another source of information compared to its earlier 

status as The Source of Information.



Sammandrag:  I  den här uppsatsen analyseras  tre vanligt  förekommande läroböcker i 

religionskunskap utifrån ett  postkolonialt  perspektiv i  jakt på koloniala maktdiskurser. 

Passager  där  hinduism  och  hinduer  målas  upp  som  ”våran”  motsats  belyses  och 

analyseras.  Även  delar  innehållande  etnocentrism  i  allmänhet  och  eurocentrism  i 

synnerhet samt exotiserande beskrivningar lyfts upp i ljuset och diskuteras. I ett försök att 

koppla  samman  det  teoretiska  med  det  praktiska  utfördes  intervjuer  med  aktivt 

undervisande lärare. Det huvudsakliga målet med denna intervjustudie var att se hur stor 

risken är när ”förorenade” läroböcker används. Intervjustudien syftade således till att få 

en  bild  av  i  hur  stor  utsträckning  läroböcker  används  i  klassrumsmiljön  och  i 

planeringsprocessen av lektioner och hur ofta nya läroböcker köps in. Studiernas resultat 

är milt positiva. Även om ”gamla” koloniala tankar hittades i läroböckerna så verkar det 

som  om  den  koloniala  diskursen  är  försvagad  i  lärobokssammanhang,  då  de  nyare 

läroböckerna hade färre koloniala spår än den äldsta som innehöll många. En annan del 

av  studiernas  resultat  som  kan  ses  som  positivt  är  att  lärares  attityder  kring 

läroboksanvändning verkar ha ändrats. Detta betyder att även om en lärobok innehåller 

koloniala  diskurser  så  betyder  det  nödvändigtvis  inte  att  de  följer  med  in  i  elevens 

kunskaper.  Detta  är  på grund av att  läroboken numer  ses som en informationskälla  i 

mängden jämfört med dess tidigare roll som ”sanningsförmedlaren med stort S”.

Keywords: school  textbooks,  post-colonial  analysis,  discourse  analysis,  Hinduism, 

religion studies, textbook usage in schools.

Nyckelord:  läroböcker, postkolonial analys, diskursanalys, hinduism, religionskunskap, 

läroboksanvändning i skolor.
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Introduktion

Det sägs ibland att lärare och skolan formar morgondagens samhälle. Med det i tankarna 

så är det lätt att förstå varför Lärarförbundet nyligen delade ut reklamartiklar där det stod 

”Allt börjar med en bra lärare”. Men en viktig beståndsdel av det som lärs ut i skolans 

lokaler har förbisetts ibland, nämligen den kunskap som förmedlas i läroböckerna. Det har 

tidigare pekats på att lärobokens roll i skolan är ”sanningsförmedlaren med stort S”. Vilket 

betyder att den källkritik som annars lärs ut inte har applicerats på just läroböcker. Detta 

kan  ha  olika  förklaringar.  Det  kan  tänkas  att  läroboken  tidigare  har  haft,  och  kanske 

fortfarande har, en sådan position då dels: eleven får läroboken av skolan, varför skulle 

skolan ge eleven kunskap som inte var sanningen? Och dels kan det också vara så att den 

ses som en sanningsförmedlare för lärarna. Då själva syftet med en lärobok kan tyckas 

vara att förmedla ”sanningen” på ett lättförståeligt sätt till elever. Eller så kan det finnas 

någon helt annan förklaring.

Det går också att debattera mot att det finns något så essentialistiskt som en ”sanning” att 

förmedla,  särskilt när man talar om religion,  religionsvetenskap eller  religionskunskap, 

som det kallas i grund- och gymnasieskolan. Särskilt då det inte är någon nyhet att det 

finns en oerhörd skillnad bland alla människors sätt att  tänka, oavsett om man ser sig 

tillhöra samma religiösa trossystem eller inte. Det blir snabbt både invecklat och oprecist. 

Vem ska t. ex. få representera ”det sekulära Sverige”? En Latte-pappa iförd Filippa K-

rock som bor på Södermalm i Stockholm med sin familj eller en gift fyrabarnsfar från 

Forshaga?  Frågan  om  vem  som  blir  representant  för  någonting  kommer  därmed  att 

bestämma vilken ”sanning” om det som visas. Vems ”sanning” som visas kan ses vara 

extra viktigt i en religionskontext. Då fördomar om ”andras” religioner inte gör annat än 

att skapa avstånd mellan, och i värsta fall rasism och förakt för, människor. 

Om det skulle vara så att läroboken är ”sanningsförmedlaren med stort S” bör det ligga 

väldigt höga krav på dess framställningar av människors trossystem och religioner, det 

tror jag att vi alla kan vara överens om. Ändå visar t. ex. Härenstam (1993 & 2006) och 
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Sawyer & Kamali (2006) på att religioner beskrivs på ett felaktigt, stereotypiserande och 

ibland  kränkande  sätt.  Även  tidningsmedia  uppmärksammar  läroböcker  och  dess 

framställningar.  Anders  Forsström  skriver  i  sin  artikel  för  Dagens  Nyheter  om  en 

undersökning om hur könsfördelningen såg ut i historieläroböcker. Resultatet var att det i 

de undersökta läroböckerna förekom 62 kvinnor och 930 män (Forsström, 2010). Detta 

kan  då  tolkas  som  att  det  är  den  mannens  historia  som  förmedlas  i  de  undersökta 

läroböckerna. Även läroböcker för religionskunskap går det att finna i tidningsmedia, t. 

ex. Göran Häggs recensioner av dels religionsböcker från grundskolan, som han döpt till 

”Himmel och helvete” och dels hans recensioner av religionsböcker för gymnasieskolan 

som heter ”Kvalitet och idioti”. Dessa artiklar är publicerade av Aftonbladet och är mer 

eller mindre bara vitsiga. Han lyckas dock träffa mitt i prick när det gäller en problematik  

kring läromedel  då han menar  att  en lärobok ”bygger  på en äldre bok, som i sin tur 

byggde på den bok jag själv hade i gymnasiet på 60-talet, som i sin tur byggde på en som 

min pappa hade på 30-talet  och som byggde på en bok från 1907! Kvalitet  står sig!” 

(Hägg, 2005). Att det som tidigare har skrivits om området följer med och färgar av sig 

på nyare läromedel kan resultera i att gamla tankesätt och idéer om verkligheten följer 

med.

Överhuvudtaget verkar det inte vara speciellt lätt att som lärare bestämma vilken eller 

vilka läroböcker som ska användas i undervisningen. Läroboksindustrin har blivit  just 

det: en industri.  Det finns en uppsjö av titlar  att välja mellan när man som lärare ska 

välja. Detta betyder i sin tur att det finns en uppsjö av läromedelsförlag som vill att du 

som lärare ska välja just deras bok. Vad får då en lärare att välja och hitta rätt i detta 

myller? Och vad är det egentligen som kännetecknar en ”bra” lärobok i ämnet religion? 

I  sitt  bidrag  till  Skolverkets  rapport  ”I  enlighet  med  skolans  värdegrund?”  pekar 

Härenstam  på  att  läromedelsbilden  av  islam  har  blivit  bättre,  men  att  bilden  som 

förmedlas  av hinduismen fortfarande har  tydliga  brister.  Med detta  i  bakhuvudet  blir 

ingångspunkten för detta arbete att jämföra olika läromedels bild av hinduism.
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Med ett hopp om att upplysa mig själv som framtida lärare, och kanske även dig som 

läsare, om hur viktigt valet av läromedel kan eller inte kan vara skrivs det här arbetet. 

Visar sig läromedlen innehålla förlegade koloniala tankegångar går det helt emot skolans 

värdegrund och kan därmed resultera i att ett mer intolerant och fördomsfullt framtida 

samhälle (åter)skapas.

Syfte och frågeställningar

Syftet med följande uppsatsarbete är att göra en jämförande textanalys av tre, fortfarande 

relevanta1 religionsläromedels kapitel  om hinduism som riktar sig till  undervisning på 

högstadienivå  och att  intervjua  religionslärare  för  att  se  hur  deras  åsikter  om val  av 

läroböcker ser ut. Postkolonial teori och dess begrepp kommer att användas för att kunna 

förstå och förklara den bild ”vi” har skapat av ”de andra” i läromedlen. Postkolonial teori 

ter sig som ett självklart val då begrepp som eurocentrism2 och exotisering kan tänkas 

förekomma. Att just avsnitten om hinduism valdes beror till stor del på att Skolverkets 

rapport visade på att det finns briser i hur religionen framställs, men också på att det inte 

finns lika mycket gjort där som om hur islam framställs i läromedel och för att religionen 

hinduism väcker och behåller mitt intresse.

De frågeställningar som väcks av syftet blir därmed:

• Hur representeras hinduism i läroböckerna?

• Till hur stor del används läroböcker i undervisningen?

• Vad anser aktiva lärare gör en lärobok i ämnet religionskunskap bra?

1 Relevanta på så sätt att jag själv antingen använt mig utav dem i min undervisning, eller vet att de används i 
undervisning på högstadienivå.

2 Eurocentrism – etnocentrism men med det europeiska i fokus snarare än sitt egna etniska, tanken om att våra 
tankar och sanningar kretsar kring det europeiska snarare än det svenska används därför i uppsatsarbetet. 
Begreppet blir därmed breddat från att vara hinduism i svenska ögon till att vara hinduism i europeiska ögon.
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Postkolonial teori

I  läroboksanalysen  kommer  postkoloniala  verktyg  och  förklaringsmodeller  att  användas.  När 

teoribildningen benämns med prefixet post- så skulle man kunna anta att det handlar om hur de 

kolonisatörer förstörde för och profiterade av de koloniserade, då när det begav sig. Man kan också 

tolka det i en väldigt snäv bemärkelse som en angivelse av tiden precis efter andra världskriget då 

avkolonialiseringen påbörjades och länder i Afrika och Asien blev självständiga (von Brömssen, 

2003, 24). Ania Loomba menar dock att ”it has been suggested that it is more helpful to think of  

postcolonialism not just as coming literally after colonialism and signifying its demise, but more 

flexibly  as  the  contestation  of  colonial  domination  and the  legacies  of  colonialism"  (Loomba, 

2005, 16). Så likt de flesta teoribildningar så är även den postkoloniala mångfacetterad, varken 

enhetlig eller fri från olika tankar och synsätt. Den mångfacetterade aspekten blir lättare att förstå 

om man ser till  att  kolonier  och före detta kolonier täckte 84,6 % av jordens landyta  år 1930 

(Loomba, 2005, 3). 

Trots dess olikheter menar Catharina Landström att: ”det finns en röd tråd genom all postkolonial 

teori  och det  är  kritiken  mot  den kunskap om människan som producerats  inom västerlandets 

dominerande  samhällsvetenskap  och  humaniora,  eftersom  denna  kunskap  har  använts  för  att 

legitimera  geopolitiska  orättvisor”  (Landström,  2001,  7-8).  En  utav  huvuduppgifterna  inom 

postkolonial  teori  är  därmed  att  belysa  orättvisor  skapta  av  västerlandet  och  de  före  detta 

kolonisatörerna.  Sigrid Kahle menar  att  västerlandet  uppfunnit  österlandet  som motbild  för  att 

framhäva de egna framgångarna och den egna rationaliteten (Kahle, 1993, xxxvi). Att bilden av 

österlandet  skulle  vara  skapat  som  en  motbild  till  västerlandet  är  en  utav  Edward  W.  Saids 

grundläggande idéer, han menar att det är ett sätt för västerlandet att dominera, omstrukturera och 

utöva myndighet över österlandet (Said, 1993, 5). Said är en utav de mest berömda postkoloniala 

teoretikerna som i sin bok Orientalism belyser hur väst genom historien har skapat sig flera olika 

bilder utav Orienten. De olika bilderna har då varit beroende av vilken tidsanda som väst befunnit 
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sig i (med Orienten syftar Said på de arabiska länderna). Loomba menar att det viktigaste att tänka 

på angående Saids verk är att det är ”not a book about non-Western cultures, but about the Western 

representation of these cultures” (Loomba, 2005, 42). Det är därför tal om ett rent maktförhållande 

(Said,  1993,  7)  som fortfarande  pågår,  det  postkoloniala  kan  därför  inte  helt  ses  i  den  snäva 

tidsbemärkelsen utan används i den mer vida maktbemärkelsen då samma maktdynamik, från väst 

mot öst, även går att hitta i dagens globaliserade samhälle (von Brömssen, 2003, 25).

Landström menar att ”den vetenskapliga rasismen förlorade sin legitimitet i samband med andra 

världskriget men kategorier som etnicitet  och kultur tillåter att subjekt/objekt-relationen mellan 

människor upprätthålls  (Landström, 2001, 9). Att  använda sig utav den konstruerade bilden av 

”den andre” samt att använda förklaringsmodeller grundade i någons etnicitet och/eller kultur kan 

därför, när ämnet ställs på sin spets, ses ha samma resultat som den vetenskapliga rasismen hade 

innan  andra  världskriget.  Detta  kan  ses  som  väldigt  laddat  då  ingen  forskare,  eller 

läroboksförfattare för den delen, själv ser sig själv i en förtryckarroll, därför kan det ses som ännu 

viktigare att  föra upp frågorna till  ytan.  Då postkoloniala  studier syftar  till  att  ”synliggöra och 

analysera de olika processer som den europeiska kolonialismen bidragit till” (von Brömssen, 2003. 

25)  så  kommer  läroboksanalysen  således  göra  just  det.  Porträtteras  hinduismen  som  ”det 

annorlunda”? Said skriver att ”de andra” definierar Europa genom att vara, eller porträtteras som, 

dess motbild, motidé, motsatta personlighet och en motsatt erfarenhet (Said, 1993, 3). Porträtterar 

då  svenska  religionsläromedel  den  utomeuropeiska  indiern,  eller  den  indiska  människans 

hinduism,  som den europeiska människans,  eller  europeiska människans  kristendoms,  motbild, 

motidé  eller  motsatta  personlighet?  När  det  gäller  hinduism  så  menar  Richard  King  att  ”the 

characterization of Eastern culture, and Indian religions in praticular” ofta beskrivs som 'mystical' 

(King, 1999, 96). Även benämningen hinduism är en västerländsk konstruktion som bär på en 

”distinctively negative nature of the term, the primary function of which is to provide a catch-all 

designation of the 'other'” detta backar han upp med ett brittiskt dokument som härstammar från 

1955 där det stod att  så länge någon bor i Indien och inte  är muslim,  kristen eller  jude så är 

personen en hindu (King, 1999, 99). Förutom det så belyser  King problematiken (som nu ska 

försökas  urskiljas  i  svenska  läroböcker)  av  att  ”väst”  definierar  ”Indian  religion  in  terms  of 

normative paradigm of religion based upon contemporary Western understandigs of the Judaeo-
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Christian traditions” (101). Vilket bara förstärker hur ”vi” definierar  ”de andra” utifrån ”våra” 

referensramar.

I arbetet kommer först och främst tankegångarna hur ”vi” har skapat bilden av ”de andra”, både på 

ett stereotypt sätt och utifrån våra egna referensramar, eurocentrism. Men också om det går att 

urskilja hur ”vi” skapar en bild av ”de andra” på det sätt som Said tar upp, som ”vår” motbild, för 

att på så sätt höja oss själva genom att sänka ner de andra. Även begrepp såsom exotisering, när 

bilden har kryddats lite för att göra den lite extra spännande kommer att belysas.

Tidigare forskning

Internationell läroboksforskning har sitt ursprung i den senare delen av 1800-talet (Frizsche, 1994, 

41), men det går att argumentera för att det på senare tid blivit viktigare än någonsin. Detta beror 

på att det idag inte finns någon statlig granskning av läromedel, den försvann 1991 och sedan dess 

ligger  ansvaret  för  granskning  hos  producenten,  konsumenten  eller  föräldrar.  Huvudansvaret 

ligger dock hos den professionella läraren (Carlson & von Brömssen, 2011, 21). Staffan Selander 

problematiserar hur läroböcker används, då han menar att skolelever lär sig att vara källkritiska 

samt lär sig att analysera poesi och skönlitteratur samtidigt som lärobokstexter ofta bara pluggas in 

för  att  kunna  svara  rätt  på  kommande  prov.  Detta  resulterar  i  att  påståenden  och 

ställningstaganden i läroboken ses som en mer eller mindre absolut sanning. Detta resulterar också 

i att eleven får med sig lärobokens värderingar och metaforer på köpet (Selander, 1994, 47).  Detta 

tyder  därför på att  den ”källkritik”  som ska läras  ut  i  skolan inte  appliceras  på läroböckerna. 

Denna problematik belyser även Härenstam då han skriver att ”lärobokens styrande roll, inte bara 

när  det  gäller  elevens  inlärning,  utan  också  när  det  gäller  lärares  undervisning.  Läroboken 

uppfattas som sanningsförmedlaren med stort S” (Härenstam, 1993, 26). Sju år senare menade han 

dock  att  även  om  läroboken  fortfarande  fungerar  som  sanningsförmedlare  så  har  den  fått 

konkurrens  av  alternativa  informationskällor  (Härenstam,  2000,  5).  Dessa  alternativa 

informationskällor som Härenstam refererar till kan antas vara elektroniska internetkällor. Att fler 

informationskällor förutom läroböcker numer finns tillgängliga kan ses som positivt, särskilt då 

det  tidigt  inom  utbildningssystemet  börjar  tryckas  på  hög  källkritik  av  internetbaserade 
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informationskällor.  Men om det nu är så att  läroboken kan ses, eller  tidigare kunnat ses, som 

”sanningsförmedlaren med stort  S” och lärobokens värderingar  och metaforer  följer  med både 

eleven och läraren så belyses verkligen hur viktigt forskningsområdet är. Även då Carlson och von 

Brömssen belyser att läromedel inte används i lika stor del inom samhällsorienterade ämnen som i 

t. ex. naturorienterande och språkämnen (Carlson & von Brömssen, 2011, 30) så är det viktiga 

tankar att bära med sig som lärare i ett samhällsorienterat ämne. Detta faktum är det nog ingen 

som skulle säga emot.  Men Härenstam pekar på att även om det är så att  samhällsorienterade 

ämnen är mindre  läroboksstyrda så resulterar  den smala tidsramen,  och det faktum att  många 

läromedel och läromedelspaket är så heltäckande, i att det ändå inte finns så mycket flexibilitet i 

stoffurvalet för en lärare (Härenstam, 1993, 30). Att det sedan ”förefaller som äldre läroböcker i 

allmänhet bildar mönster för hur nya läroböcker skrivs (Selander, 1990, 51) samt att läromedel är 

diskursiva tidsobjekt som är påverkade av historiska, sociala och politiska intressen och därav 

återspeglar makthierarkier (Carlson & von Brömssen, 2011, 34) försvårar jakten på den perfekta 

läroboken ytterligare. Valet av läromedel tycks inte alltid vara det lättaste, Iselau menar att det 

finns två olika slags problematiker  som träder  i  kraft  om en enskild lärare skulle  anse att  ett 

läromedel  skall  uppdateras  eller  bytas  ut.  Han pekar  på att  det  finns  en etisk  problematik  då 

läraren måste fråga sig själv om den bör hävda sin åsikt gentemot erfarnare kollegor, men också 

en ekonomisk problematik då det kanske inte alltid finns pengar över av anslaget (Isleau, 1991, 

41). Förutom detta finns det ett stort urval av läroböcker att välja mellan. Samtidigt som vissa kan 

vara bättre än andra samtidigt som vissa vara mer påkostade med bilder och dylikt. Alla dessa 

aspekter  att  beakta  i  valet  av  läromedel  gör  det  sannerligen  till  en  djungel.  Vad  som  är 

karaktäriserar  ett  bra  läromedel  kan  ses  vara  väldigt  subjektivt.  Då  det  fortfarande  fanns  en 

läromedelsnämnd så menade de att:

För det  första bör man kräva att  läroboken inte visar  upp och förstärker 

schablonuppfattningar  om  det  främmande  och  annorlunda.  […]  För  det 

andra  bör läroböckerna inte  alltför  glättigt  måla  upp kontrasterna mellan 

folk  och  folkgrupper  eller  konsekvenserna  av  ett  mångkulturellt  eller 

mångetniskt  samhälle.  Böckerna  ska  istället  allsidigt  belysa  likheter  och 

olikheter  samt  beskriva  olika  konfliktorsaker,  konfliktmönster  och skilda 

sätt att hantera och lösa dessa konflikter. […] För det femte, när det gäller  
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valet av bilder och text till dessa, så verkar de ofta vara till för att göra en 

sida gladare utan att ha något väsentligt budskap. Bilden bör kunna skapa en 

kontrapunkt  eller  fördjupa  känslan  och  tanken.  Den  kan  också  vara  en 

kunskapsbild  som kompletterar  texten.  Att  illustrera  U-länder  med  t.ex. 

fattigdom och misär ger ingen direkt kunskap. (Selander, 1990, 3).

Dessa  riktlinjer  från  läromedelsnämnden  tillsammans  med  vad  som  tidigare  tagits  upp  om 

läromedlets  inflytande  över  valet  om  vilken  kunskap  som  förmedlas  pekar  på  att  hur  andra 

kulturer porträtteras i svenska läromedel är en mycket viktig fråga. En fråga som alla lärare borde 

bära med sig när de väljer vilket eller vilka läroböcker som ska användas. Detta belyser vikten av 

den läroboksforskning som bedrivs i ett postkolonialt tankesätt. För att få fördjupad insikt i hur en 

sådan kan bedrivas så presenteras nu några olika postkoloniala läroboksstudier.

Selander  (1990)  studerade  läromedel  på  uppdrag  av  läromedelsnämnden  för  att  se  om  de 

läroböcker som användes i svenska skolor var rasistiska. Han använder då postkoloniala tankar om 

hur  ”vi”  skapar  bilder  av  ”de  andra”  och  ger  exempel  på  när  sådana  framställningar  görs  i 

forskningsmaterialet. Ett exempel som han lyfter fram om hur hinduism gestaltas i läroböcker är: 

”Kan det  vara  så  att  vi västerlänningar  automatiskt  blir  orättvisa  när  vi 

diskuterar Indien? Har den indiska kulturen värden, som vi trots  vår höga 

levnadsstandard och välutvecklade demokrati saknar? Varför uppfattar de 

flesta indier oss som oharmoniska och och olyckliga?” 

(Selander, 1990, 33-34)  (Egen kursivering).

Här  ger  Selander  exempel  på  hur  en  lärobok  beskriver  ”de  andra”  som  något  fullkomligt 

annorlunda  än  det  ”vi”  är  vana  med.  Läromedlet  lyckas  också  få  med  att  ”vi”  har  en  hög 

levnadsstandard och välutvecklad demokrati. Om man ser på det uttalandet ur ett postkolonialt 

perspektiv med Saids tankar om diktomer så går det att tolka det som att Indien (även då det 

egentligen borde handla om religionen hinduism) är ”vår” motsatts, alltså i det här fallet ett land 

med  dåligt  utvecklad  demokrati  och  låg  levnadsstandard.  Det  Selander  kom  fram  till  i  sin 

undersökning  var  att  läroböcker  från  80-talet  inte  var  rasistiska,  men  att  det  finns  brister  i 

stringens  i  de  avsnitt  där  det  främmande  tas  upp.  Han menar  också  att  viss  etnocentrism är 

ofrånkomlig då Sverige här används som referenspunkt, men han pekar också på att det, i och med 

internationaliseringen av Sverige, bör ändras då läroböckerna nu blir otillräckliga, och ”rent av 
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enkelspåriga”  (Selander  1990, 50).  Han riktar  ytterligare  kritik  mot att  läroböckerna  som han 

undersökt ”befäster en tämligen stereotyp och schablonartad 'svensk' bild av omvärlden” vilket 

leder till att urvalet av fakta och perspektiv snedvrider kunskapen som förmedlas (Selander, 1990, 

52). Så även fast Selander ansåg att en del etnocentrism, eller eurocentrism om man så vill, var 

ofrånkomlig i läroböckerna då de skrivs i en svensk kontext så var han ändå kritisk till att det var 

alldeles för mycket av det. Selander ansåg inte att svenska läromedel var rasistiska, men det går 

att argumentera för att Selanders resultat kan ses som ett exempel på hur ”väst” utövar makt över 

”öst” genom sin fakta- och kunskapsframställning i läroböckerna som presenterats.

Härenstam (1993) använder sig utav Saids tankar om hur ”öst” skapats av ”väst” i sin studie om 

hur  islam  representeras  i  svenska  läromedel  (49).  Han  ger  exempel  på  hur  de  tre  största 

religionerna  karakteriseras  i  en  lärobok;  hinduismen  som  den  förvirrande  mångfalden, 

kristendomen som den givande kärlekens religion  och islam som religionen  med  ett  krav att  

underkasta sig Guds vilja (Härenstam, 1993, 274). Vilket tydligt visar hur kristendomen som här 

får  representera  ”västs”  (eller  ”vår”)  religion  framställs  väldigt  positivt  i  jämförelse  till  ”de 

andras”  (eller  ”östs”)  religioner.  Detta  kan  ses  som  i  ett  postkolonialt  perspektiv  som  ett 

västerlandets  sätt  att  utöva makt  genom att  använda ”kunskap” för att  trycka  ner ”de andras” 

trossystem.  Han  sammanfattar  sin  forskning  med  att  ett  av  de  största  problemen  med  den 

framställning av islam han hittat var att vissa utövare får representera ”hela” religionen, trots de 

olika kulturer som religionen befinner sig i (271). Sådan problematik kan vara värd att ta med i 

min forskning i  hur hinduism framställs  och representeras,  vad och vilka utövare får stå som 

representanter för religionen som presenteras? 

Härenstam menar också, i sin bok ”Kan du höra vindhästen?”, att ”äldre läroböcker visar prov på 

starkt  etnocentriska,  rasistiska  och koloniala  värderingar”  och att  dessa  slår  igenom i  dagens 

läroböcker (Härenstam, 2000, 5-6). Han fortsätter  med att rikta kritik mot att  det i läroböcker 

saknas klara linjer mellan fakta och värderingar och sammanfattar det hela med att säga ”på detta 

område är ingen kunskap 'värderingsfri'”  (6).  Härenstam pekar  här  också på att  det  som ”vi” 

”fastnar för sådant man känner till i sin egen värld, men också det som förefaller mycket exotiskt 

och främmande” (123). Han undersöker hur tibetansk buddhism representeras och presenteras i 

9



läroböcker, han pekar då på att ”den buddhism som väst har fastnat för är alltså en västerländsk 

idealbuddhism” (19) vilket alltså inte visar religionens alla variationer. Den bild av buddhism som 

valts går alltså att knyta till det som tidigare nämnts, att ”vi” fastnar för sådant vi känner till eller 

finner exotiskt. Att den mer filosofiska sidan av buddhism lyfts fram i läroböckerna så till vida att  

den ibland beskrivs som ”buddhistisk filosofi” är därför, med detta synsätt i bagaget, inte någon 

chock. I postkoloniala ordval kan sägas att Härenstams undersökning om hur tibetansk buddhism 

utmynnar i ett resultat av att det är ”någons kunskap” som presenteras (123) som är en del av en 

västerländsk kunskapstradition och har en relation till maktutövning över ”de andra” (131).

Lena Sawyer och Masoud Kamali  lägger en stor tyngd på hur mycket  av de värderingar  och 

koloniala tankar som gömmer sig i läroböcker som eleverna får med sig. De menar att ”lärosäten 

är  inte  bara  en  plats  där  elever  och studenter  erbjuds  kunskap,  utan  också  en institution  där 

specifika normer, värderingar, föreställningar och synsätt reproduceras” (Sawyer, 2006, 11) och 

att  kunskapssystemet  därav  är  en  del  av  reproduktionen  av  maktförhållandena  och  sociala 

relationer i samhället (12). De fortsätter med att mena att det genom utbildning återskapas bilder, 

föreställningar och stereotyper om ”oss” och ”de andra” (12). Detta är tydliga exempel på hur 

Sawyer  och  Kamali  använder  sig  utav  tankar  hämtade  från  postkolonial  teori  för  att  tolka 

utbildningen, samt den kunskap som presenteras genom bland annat läroböcker, som ett verktyg 

för ”väst” att utöva makt och förtrycka ”öst”. De fortsätter med att,  på samma sätt som andra 

postkoloniala forskare och tänkare, mena att ”vi”-kategorin i religionsböcker är kristna, ”vita”, 

västerlänningar som befinner sig i ett föreställt geografiskt och kulturellt område som kallas för 

”västerlandet” (13). Det som kan få många att höja på ögonbrynen är de drar de postkoloniala 

tankarna till sin retoriska spets då de menar att: ”eleverna utsätts för ett symboliskt våld från lärare 

och skolpersonal då dessa normaliserar en uppdelning av eleverna i ”vi” och ”dom” genom en 

etnocentrisk och rasistisk världsbild” (Sawyer, 2006, 35). Detta kan vara svårt att smälta, i alla fall 

om man, som jag, alltid tillhört ”vi”-kategorin. Det bör inte ses som konstigt då läroböckernas 

värderingar ”smittar av sig” (som tidigare nämnts) och i så fall även på mig under mina år i det 

svenska utbildningssystemet. Avslutningsvis menar de att det undervisningsmaterial präglas av en 

etnocentrisk kristen världsbild som förskönar ”vår kultur” och ignorerar och patologiserar ”de 

andra” som bland annat odemokratiska (36). Det kan knytas till exemplet Selander tog upp, där 
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”vi”  särskiljs  från  ”de  andra”  som  deras  motsats  och  ”vi”  är  demokratiska  och  har  hög 

levnadsstandard.

Kamali har en egen del i antologin som heter Skolböcker och kognitiv andrafiering där han menar 

att  dagens  a priori3 är  uppbyggd av föreställningen av ett  ”vi”  och ett  ”dem” med helt  olika 

egenskaper. Han menar också att denna a priori hjälper till att reproducera maktförhållanden och 

sociala  relationer  (Kamali,  2006,  47).  Kamali  undersöker  i  sin  forskning  hur  ”de  andras” 

religioner presenteras i läroböcker, i avsnittet om hinduism så menar han att: ”det är knappast 

religionen Hinduism  som  diskuteras  i  skolböcker”  utan  att  det  snarare  är  så  att  det  är  de 

socioekonomiska och kulturella förhållandena i Indien som land som presenteras (58). Han menar 

också att mångfalden av olika tolkningar och traditioner förbises och att hinduism presenteras som 

någonting statiskt snarare än att prata om fler hinduismer (58). Detta går att jämföra med vad t. ex. 

Härenstam problematiserade om när det gällde representationen av islam i svenska läroböcker. En 

annan  sak  Kamali  belyser  i  sin  text  är  att  skolböckerna  han  undersökt  nästan  enbart  visar 

traditioner från Indiens landsbyggd snarare än i ”moderna” städer, vilket han menar kan skapa 

bilden av att det inte finns någon modernitet i landet (58). Resultatet av studien sammanfattas som 

så, även fast den är relativt ny, att ”gränsdragningar mellan ”vår religion, vår historia” och ”de 

andras”  genomsyrar de skolböcker som studerats” och att ”begreppet ”västerlandet” och ”vi i 

västerlandet” är en ständigt förekommande föreställning som lärarna disciplinerar eleverna med” 

(Kamali,  2006,  93).  Kamalis  resultat  tyder  därför  på  att  inte  mycket  har  ändrats  i  svenska 

läroböcker sedan Härenstam skrev Skolboks-islam 1993.

Någon som ser en förbättring av läroböckers bild av ”de andras” religioner är dock Härenstam, 

när han i sin rapport till skolverket ”I enlighet med skolans värdegrund?” skriver att åtminstone 

bilden  av  islam  har  förbättrats  (Härenstam,  2006,  46).  Även  om  representationerna  och 

beskrivningarna av islam har förbättras så trycker han ändå på att bilden av hinduism inte följt 

samma trend som islam. Han menar att det kan bero på att läroboksförfattarna inte ser hinduism 

som  ett  lika  problematiskt  ämne  att  skriva  om  (47)  och  det  därför  inte  går  att  se  någon 

3 Kunskap om verkligheten.
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förbättringstrend. Detta faktum gör också att det blir ytterligare mer intressant att undersöka just 

bilden och representationen av hinduism i svenska läroböcker.

Metod och Material

Nedan presenteras de metoder som används vid läroboksanalysen samt intervjustudien. Valet av 

material för båda studierna kommer även att motiveras.

Metod för litteratur- samt intervjustudie

I litteraturanalysen analyseras tre läroböckers kapitel om hinduism. Man kan säga att all textanalys 

syftar  till  att  ”making  inferences  by  systematically,  and  objectively  identifying  special 

characteristics  of  messages”  (Berg,  2001,  240).  De  meddelanden  som  karaktärsdragen  ska 

identifieras i är i det här fallen de tre läromedlens kapitel om hinduism och de karaktärsdrag som 

studien avser att identifiera är de koloniala tankegångar som enligt tidigare postkolonial forskning 

ska finnas där. För att göra detta så måste en del aspekter av läroboken som analysmaterial göras. 

Läroboken  kommer  i  undersökningen  ses  som  ett  diskursivt  objekt.  Det  som  kommer  att 

undersökas  är  därmed  huruvida  det  finns  en  kolonial  diskurs  i  läromedlen.  Det  som  skiljer 

diskursanalysen  från  en  vanlig  innehållsanalys  är  att  den  traditionella  innehållsanalysen  ser 

”enbart till texten i sig och dess innehåll utan att relatera den vare sig samhällelig kontext eller 

författaren” (Fahlgren, 1998, 46). Målet i en diskursanalys är inte ”att söka en allmän uppfattning, 

utan snarare att via valda exempel visa hur specifika sanningar eller utsagor skapas och traderas” 

(Fahlgren,  1998,  80).  Diskursanalysen  betonar  också  det  sociala  sammanhanget  starkare  än 

innehållsanalysen gör (Alvesson, 2008, 459), och sett i en lärobokskontext så går det att relatera 

till det Göran Hägg skrev om hur läroboken han recenserade var byggd på den han hade haft på 

60-talet, som var byggd på den hans pappa hade haft på 30-talet osv. Läroböcker är därmed en del 

i det ”svenska”, eller ”västerländska”, sociala sammanhanget och dess författare influerade av de 

läroböcker de hade i skolan. En av diskursanalysens funktioner är, enligt Bergström och Boréus, 
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att identifiera situationer när makt utövas. De menar att: ”makt behöver nämligen inte alls utgå 

från  klassbaserat  våld  utan  kan  likaså  utövas  genom  bl.a.  skolsystemets  formande  av 

föreställningar och värderingar. Att dechiffrera makt blir i förlängningen ett övergripande syfte 

inom denna inriktning” (Bergström, 2005, 321). Avslutningsvis om diskursanalys menar Bryman 

att  ”discourses  should  be  examined  in  relation  to  social  structures,  including  the  power 

relationships  that  are  responsible  for  oaccasioning  them” (Bryman,  2008,  508)  samtidigt  som 

Fahlgren pekar på att ”texten reflekterar eller speglar inte enkelt en verklighet som redan finns där 

i den sociala världen, den bidrar också via sitt sätt att beskriva den till att skapa eller konstruera 

denna värld” (Fahlgrenm, 1998, 37). Därmed kan diskursanalysen ses som ett försök att belysaa 

sociala  orättvisor  som  skapas  och  återskapas  i  diskursen.  Genom  att  se  läroboken  som  ett 

diskursivt objekt går det att mena att det endast är en version av verkligheten som belyses. Denna 

version  av  verkligheten  ska  ses  som  ett  återskapande  av  en  tidigare  läroboksverklighet  och 

kommer att ytterligare ligga till grund för en framtida läroboksverklighet, särskilt då ”språket är 

konstruerat och konstruerande” (Alvesson, 2008, 465).

Den makt som ska ”dechiffreras” i detta arbete är den som, enligt postkolonial teori, utövas av 

”väst” mot ”öst”.  Mer precist  den som ”väst” utövar,  genom stereotypiserande,  mystifierande, 

exotiserande och förtryckande framställningar i läroböcker, mot den förre detta brittiska kolonin 

Indiens största religion – hinduism. Utan en referensram så går det inte att göra goda tolkningar 

(Alvesson, 2008, 331). Referensramen som används vid tolkningen av texterna blir därmed den 

postkoloniala. Detta betyder att exempel på stereotypiseringar av ”de andra” kommer att lyftas 

fram, förutom stereotypa framställningar kommer också exempel på eurocentrism belysas när ”de 

andra” beskrivs som ”vår” motpart och där ”vårt” sätt eller syn eller vad det nu kan vara är bättre 

än  ”deras”.  Förutom detta  kommer  exempel  på  exotiseringar  om  ”de  andras”  samhälle  eller 

religion att tas upp, exempelvis när delar av beskrivningar inte fyller någon annan funktion än ett  

udda inslag. Så det som kommer att undersökas i läroboksanalysen blir därmed vilka koloniala 

tankar som har levt kvar i läroböckernas diskursiva process. Det som kommer att betonas mest är 

alltså  när  ”de  andra” målas  upp som ”vår”  motbild.  Samt  när  ”de  andra”  stereotypiseras  och 

exotiseras.
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Intervjustudien kommer att vara av den strukturerade arten (Krag Jacobsen, 1993, 19) detta på 

grund av att svaren sedan ska kunna jämföras med varandra. Öppna frågor används i huvudsak, 

men även sammanfattande samt hypotetiska. De hypotetiska används dock endast i ett försök att 

reda ut vad de intervjuade lärarna ansåg om inköp av nya läromedel, huruvida priset spelar roll. 

Samt   vad  de  intervjuade  lärarna  skulle  vilja  ändra  i  de  läroböcker  de  använder  i  dagsläget.  

Intervjustudien  följer  även  Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principers  fyra  huvudkrav  om 

information,  samtycke,  konfidentialitet  och nyttjande (Vetenskapsrådet,  2002, 6). Det som kan 

diskuteras utifrån en konfidentialitetssynvinkel är dock att det i studien framgår att de intervjuade 

är verksamma lärare. Enligt Rolf Ejvegård är detta inte riktigt optimalt. Han menar att man, för att 

leva upp till  kravet för konfidentiell behandling, bör lämna ute uppgifter om ålder, bostadsort, 

yrke, organisationstillhörighet och annat som kan leda till att respondenten identifieras (Ejvegård, 

2009, 53). Detta är dock inte möjligt denna gång då studiens syfte förutsätter att det är verksamma 

lärares åsikter om läromedelsanvändning som lyfts fram, då det är just de som använder sig utav 

läroböcker. Ännu viktigare blir det då man ser till att det ligger i lärarens profession, sedan den 

statliga granskningen lades ned 1991, att granska läroböckerna.

Material

De läroböcker som valdes ut till läroboksanalysen är följande:

Leif Berg Religion och liv 9 2003 Natur & Kultur
Ole Högberg & Mats 
Sundqvist

SO Direkt Religion 3 2005 Bonniers

Lennart Göth & 
Katarina Lycken

Impuls Religion 2 2009 Natur & Kultur

De är skrivna 2003, 2005 och 2009 vilket är en bidragande orsak till att de valdes. Detta dels för 

att de alla är relativt nya men också för att de har ett par år emellan sig. En annan anledning varför 

nyare böcker valdes är för att de används i undervisningen idag. Förutom detta så kan det tänkas 

att de ”nya” läroböckerna tagits upp i lika stor utsträckning i tidigare forskning. Detta skapar en 

möjlighet att undersöka en lärobok som ingen tidigare undersökt. Och att det ändå är ett, om än 

litet,  tidsspann  mellan  dem  möjliggör  även  att  se,  eller  inte  se,  någon  förbättringstendens. 
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Böckerna  är  skrivna  av  olika  författare  och  är  från  olika  serier,  men  de  är  alla  riktade  för 

undervisning mot  högstadienivå,  vilket  är  den jag har  mest  praktisk erfarenhet  i  från.  Att  jag 

fastnade för just det dessa tre beror också på att jag tidigare stött på och använt dem i min egen 

undervisning.

De respondenter som valdes för intervjustudien var:

Kvinna Lärare på högstadienivå 9 års erfarenhet
Kvinna Lärare på högstadienivå 12 års erfarenhet
Kvinna Lärare på högstadienivå 16 års erfarenhet

Urvalsprocessen av respondenter sträckte sig så långt som att undersöka tre aktiva lärares åsikter 

om och användning av läroböcker. Detta går som tidigare nämnts emot vad Ejvegård menar är ett 

viktigt sätt att leva upp till en fullkomlig konfidentiell behandling av respondenten (att berätta att 

det  just  är  lärare  som  intervjuas),  men  det  går  inte  att  intervjua  t.  ex.  brevbärare  om 

läroboksanvändning.  En  spridning  försöktes  uppnås  sett  till  lärarnas  erfarenhet  av  yrket. 

Respondenterna har nu varit lärare i 9, 12 respektive 16 år. Sju års yrkeserfarenhet kan ses som en 

stor spridning.  En av respondenterna skulle  egentligen vara man,  men han fick förhinder och 

kunde därmed inte medverka. Om det ger andra resultat av att endast ha kvinnor i studien går 

dock att argumentera emot,  då det inte bör finnas någon skillnad i hur manliga och kvinnliga 

lärare använder sig utav läroböcker i sin undervisning. 

Om studien skulle utvecklas ytterligare så skulle det vara intressant att intervjua lärare med både 

kortare och längre erfarenhet samt fler läroböcker med ytterligare tidsspann mellan utgivningsår, 

men med tanke på vidden av detta arbete så görs inte det nu.

Resultat

I den här delen kommer resultaten av läroboksanalysen samt intervjustudien att presenteras. Under 

rubriken  läroboksanalys  kommer  de  postkoloniala  inslagen  i  de  tre  undersökta  läroböckerna 
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presenteras; först bok för bok för att sedan jämföras med varandra. Resultaten i intervjustudien 

kommer däremot att presenteras fråga för fråga. Detta görs för att lättare se likheter och skillnader  

i lärarnas åsikter om läromedel och läromedelsanvändning.

Resultat av läroboksanalys

Nedan analyseras tre läromedel som används i religionsundervisning på högstadiet. De undersöks 

i ljuset av postkolonial teori för att se hur läromedlet beskriver ”de andras” religion i sitt kapitel 

om hinduism. Undersökningen syftar till att se hur bl. a. kastsystemet och Ganges ”renhet” tas upp 

för att på så sätt se om det finns ”gömda” (eller ”glömda”) koloniala tendenser i dem. När eller om 

sådana hittas betyder det nödvändigtvis inte att läroboken eller läroboksförfattarna har något emot 

religionen i fråga. Det tyder snarare på att de är influerade av tidigare böcker och tankar som 

funnits. Dessa tidigare läroböcker och tankar kan ses ha sin grund i ”västvärldens” kolonisation 

och maktutövande av ”det främmande” i öst.

Den första lärobok som analyserades var SO Direkt Religion 3 av Högberg och Sundqvist (2005) 

och i den finns det inte mycket att finna problematiskt ur ett postkolonialt perspektiv. Dock går det 

att invända emot att det mesta som presenteras är utifrån ett perspektiv från byar och landsbygd. 

Detta kan resultera i att  endast den landsbygdsvarianter lyfts  fram som representanter för hela 

religionen. Även om det i texten framgår att det finns ”växande” städer i Indien (121) så är det 

landsbygden som lyfts fram vilket kan resultera att kunskapen som eleven förmedlas och tar med 

sig är att det inte finns några riktiga städer i Indien. Ur ett strikt postkolonialt perspektiv går det 

därmed att  säga att  läroboken (som är skapad i  ”västerlandet”)  skapar sanningen om att  det i 

Indien (”österlandet”) bara finns byar och landsbygd. Detta ställer ”vårt” moderna samhälle med 

riktiga städer som motsats till ”de andras” samhälle med landsbyggd med byar och blott växande 

städer. Förutom detta exempel så skriver författarna att: ”Många indier, speciellt de som mediterar 

och ägnar sig åt yoga, dyrkar Shiva” (Högberg, 2005, 115). Författarna övergeneraliserar här och 

ersätter hinduer mot indier, detta kan därför tolkas som att alla invånare i ett av världens största 

länder  är hinduer,  även då den egentliga  siffran är  ungefär  80% hinduer  och 20% av landets 
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befolkning tillhör en annan religiös åskådning (Flood, 1996, 5). Detta resulterar i att eleven kan få 

med sig en övergeneraliserad bild av att alla som bor i Indien är hinduer. Ur ett postkolonialt 

perspektiv blir detta ett större övertramp än det kanske borde, då det var de koloniserande som 

började att använda benämningen hinduer för de koloniserade indierna. Även under rubriken ”Död 

och begravning” går det att läsa vad som, enligt Bhagavadgita, händer efter döden, direkt efter det 

har författarna lagt till att: ”Hinduer sörjer sina döda som alla andra” (Högberg, 2005, 120). Här 

står ”hinduer” som ”de andra” och ”alla andra” som ”vi”. På så sätt visas att de, likt oss, sörjer 

sina döda släktingar och vänner. Det man kan fråga sig är varför de inte skulle göra det? Det enda 

som det visar är att: trots hinduernas olikhet från ”oss” så sörjer de sina döda på samma sätt som 

”oss”. Frågan som väcks är då varför författarna tycker att det måste nämnas explicit och den går 

inte att besvara utan att fråga dem. Det går även att finna exotiserande delar i texten om hinduism, 

ett tydligt exempel är när renhet och orenhet behandlas och det renande tas upp. Där går det att 

läsa att, förutom att rena sig med vatten från Ganges, det går att bli andligt ren genom: ”Kons 

mjölk,  och  ibland  deras  urin,  anses  också  som  renande  vätskor”  (Högberg,  2005,  121).  Att 

överhuvudtaget nämna att kons urin ibland anses som en renande vätska kan här ses som att vara 

helt onödig information. Den är inte representativ för religionen eller kulturen. Den hjälper inte 

eleven att förstå sig på religionen bättre utan pekar snarare på hur annorlunda och exotiska ”de 

andra” är. Det kan också tolkas som ett sätt för att belysa hur ”moderna” ”vi” är som då inte tror  

att en kos urin kan göra annat än att göra oss smutsig, detta ställs då mot ”de andras” ”omoderna” 

tankar  om att  något  ”smutsigt”  kan  göra  dem ”rena”.  Ytterligare  ett  exempel  på  hur  Indien 

presenteras som något omodernt är under rubriken ”Att dyrka djur – den heliga kon” där det går 

att läsa att: ”Kon har alltid varit livsnödvändig i det indiska jordbrukssamhället” (116). Denna 

framställningen av att kon alltid har varit livsnödvändig tolkas lätt som att den alltid varit och 

fortfarande är livsnödvändig för det indiska jordbrukssamhället. Detta leder i sin tur till att en ännu 

”omodernare”  bild  av  ”de  andra”  målas  upp,  då  eleven  lärt  sig  Sverige  gick  från 

jordbrukssamhälle  till  industrisamhälle  för  väldigt  länge  sedan  och  sedan  läser  att  kon  är 

livsnödvändig för jordbrukssamhället i Indien blir resultatet att en bild skapas av det ”omoderna 

Indien”.  Denna  bild  förstärks  även  av  det  dominerande  by-  och  landsbygdsperspektivet  som 

tidigare presenterats. Ur ett postkolonialt perspektiv skapar därmed ”vi” oss, genom läroboken i 

religion, en bild av ”de andra” som så omoderna så att de fortfarande har en samhällsstruktur som 
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”vi”  lämnade  i  mitten  av artonhundratalet.   Men det  går  även att  se  positiva  tendenser  i  hur 

hinduism presenteras i läromedlet ur ett postkolonialt perspektiv. Ett exempel är när de största 

gudarna presenteras  nämns  det  t.  ex.  att  några av historierna  om Vishnus inkarnationer  flitigt 

förekommer som hjältar i filmer, på teater och i serietidningar (Högberg, 2005, 114). Detta är 

positivt  då det  visar  eleven hur  historierna  om hur  gudarna levde idag även finns  med i  lika 

”moderna” medier som de själva söker sig till för avkoppling eller nöje. Detta kan ses som att 

hjälpa att ”sudda ut” gränserna mellan ”vi” och ”de andra”.

Den andra läroboksanalysen gjordes på Leif Bergs  Religion och liv 9 som är en del i Sol 3000-

serien  (2003).  Det  nämndes  tidigare  att  det  inte  fyller  någon  funktion  att  t.  ex.  ha  bilder  av 

fattigdom för att representera u-länder då det inte tillför någon ytterligare kunskap eller förståelse. 

Under  rubriken ”Folkmyller  vid helig  flod” målas  dock en liknande bild  upp, fast  i  textform. 

Författaren målar upp en bild av hur det ser ut vid Ganges en vanlig morgon och skriver att det är 

fullt av folk kring floden och att vissa är rika och att: ”Andra är fattiga tiggare, klädda i luktande 

trasor” (Berg, 2003, 461). På samma sätt som att bilder på fattiga människor inte tillför något till 

texten om utvecklingslandet så fyller det ingen funktion att måla upp en bild utav att tiggarnas 

kläder  luktar.  Detta  kan antingen ses som någonting exotiserande,  som den lilla  extra  krydda 

författaren använde för att göra textavsnittet mer levande. Det kan också tolkas ur ett postkolonialt 

perspektiv där ”vi” inte går runt i  illaluktande trasor samtidigt  som ”de andra” gör det.  Detta 

textavsnitt fungerar då som ”västvärldens” sätt att skapa förtryckande  a priori  om ”de andras” 

förfärliga samhälle där folk till och med vandrar runt i luktande trasor. Ytterligare ett exempel går 

att  hitta  i  avsnittet  om Ganges,  där  det  står  att:  ”För  den västerländska  besökaren  är  vattnet 

smutsigt och verkar livsfarligt att dricka. Men för den fromme hindun är Ganges vatten renare än 

det friskaste källvatten uppe i bergen” (Berg, 2003, 462). Det som kan ses som problematiskt ur 

ett postkolonialt perspektiv är dels att det svenska språkets ”ren” behöver ytterligare ord för att 

specificera vad det syftar till, t. ex. engelska har inte det problemet då de har två olika ord för 

”ren”, nämligen ”pure” och ”clean” beroende av om det syftar till själsligt och andligt ren eller 

hygieniskt ren. Då det svenska språket inte är uppbyggt på samma sätt så skulle ett förtydligande 

”andligt” eller ”själsligt” behövas. Även användandet av ”västerländska besökaren” som ställs mot 

”den fromme hindun” är problematiskt då en tydlig linje dras mellan ”oss” och ”de andra”. Att 
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ställa ”vårt” hygieniskt rena mot ”deras” andligt rena kan ses som ett maktutövande över de ”de 

andra”. Särskilt då det i läroboken inte explicit står att hinduer anser att floden är andligt ren. Ställt 

till sin spets kan det vara så svårtolkat att det tolkas som att ”vi” förstår att vattnet är hygieniskt  

smutsigt samtidigt som ”de andra” inte gör det. Detta fortsätter sedan på något som kan ses som 

ett fördjupningsavsnitt, där det under rubriken ”Är vattnet verkligen rent?” står först och främst att 

floden är nedsmutsad av ”avloppen från hundratusentals städer och  byar” och att ”avföring, döda 

djur och allt slags skräp förs bort med floden. Västerländska besökare brukar tycka att vattnet är 

äckligt och omöjligt att bada i” (Berg, 2003, 466). Detta efterföljs av att en from hindu uttalat sig 

att  det  inte  är  farligt,  eftersom att  floden renar  sig  själv  och en  hinduisk  vattenprofessor  vid 

universitetet i Varanasi som säger att den är smutsig. Även här görs igen tillräcklig distinktion 

mellan kring vad i engelskan heter ”clean” och ”pure”. Istället fortsätts det att exotisera kring det 

faktum att ”de andra” tycker att vattnet är ”rent” när ”vi” så enkelt förstår att vattnet inte är det. 

”Vi” har till och med en vattenprofessor på ”vår” sida. Exempel på exotisering går också att finna 

i avsnittet som handlar om hur moksha kan uppnås. Där nämns nämligen först Yoga (464) , som ju 

kan vara ett bra exempel då det är någonting som ”vi” känner igen. För att sedan på nästa sida 

efterföljas av ”Att nå moksha genom försakelse och askes”. I avsnittet om försakelse och askes går 

det att läsa: 

”Somliga väljer en strängt asketisk väg. De häller aska i håret och tvättar 

sig aldrig. Dessutom späker de sig och plågar sin kropp på olika sätt.  I 

Himalayas isiga berg kan man till exempel träffa på hinduiska asketer som 

nästan helt saknar kläder. Andra sitter i taggiga buskar, hänger upp sig i 

hundratals spetsiga krokar eller tittar rakt in i solen till de blir blinda”

(Berg, 2003, 465).

Det här citatet  är  intressant av två anledningar.  Dels så brukar det vara så att  det är  Bhakti4, 

”vishetens väg” och ”de goda gärningarnas väg” som tas upp som exempel på olika sätt för att nå 

moksha i läroböcker ämnade för högstadiet. Detta görs också i denna lärobok, dock inte för ens på 

sidan  efter,  i  ett  uppslag  som  kan  tolkas  som  fördjupningsdel.  Det  är  dock  inte  bara  ur 

faktaurvalssynpunkt  det  här  citatet  är  spännande.  Ur  ett  postkolonialt  synsätt  är  det  gravt 

exotiserande.  Avsnittet  skapar  en  bild  av  ”de  andra”  som  både  smutsiga  och  ohygieniska 

4 ”Hängivenhetens väg”
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självplågare som tror att de kan nå en högre andlig mening genom att förfrysa sig uppe i bergen, 

sätta sig i taggiga buskar, hänga i krokar och förblinda sig själva. Det här citatet känns som hämtat 

ur en västerländsk upptäckares  reseskildringar  från artonhundratalet  snarare än en lärobok för 

högstadieelever tvåhundra år senare. Detta kan ses som ytterligare ett sätt för ”väst” att skapa en 

snedvriden bild av ”öst” och på så sätt  utöva makt,  eller  ”symboliskt  våld” som Sawyer  och 

Kamali kallar det. Om läroböcker ses som sanningsförmedlaren med S, som tidigare tagits upp, så 

förmedlar utdraget om moksha ”sanningen” om att de två största, och populäraste, vägarna att nå 

dit är genom yoga och askes. En bild utav att ”vi” och ”de andra” är totalt olika bildas också, för  

vem av ”oss” tror att ”vi” kan nå en högre andlig mening genom att pina oss själva nära döden och 

till blindhet? Men det tror ju ”dom”, det står ju i boken. Hur bilden av att Indien i allmänhet och  

hinduer i synnerhet på något sätt ligger efter ”oss” i utvecklingen målas även upp när författaren, i 

avsnittet  ”Gudar  viktigare  än  matematik”,  berättar  om en  lärare  som säger  till  sin  klass  att:  

”Skolan ska lära er elever att läsa, skriva och räkna. Men ännu viktigare är att ni lär er våra heliga 

berättelser […] Det är ännu viktigare än teknik och matematik” (Berg, 2003, 468-469). Till och 

med rubriken till avsnittet, ”Gudar viktigare än matematik”, sätter här tonen för hela uppslaget. 

Det  kan  tänkas  att  funktionen som var  tänkt  att  fyllas  var  hur  stor  del  religiositeten  spelar  i 

samhället, men istället så målas en bild upp av ett ”de andra” som inte lär sig de viktiga saker ”vi” 

lär oss i skolan. ”De andra” sitter snarare och diskuterar gamla historier och gudar. Detta kan då  

ses som ett ”västs” sätt att trycka ner och utöva makt över ”öst” på ett kunskapsplan. Efter att ha,  

ur  ett  postkolonialt  synsätt,  menat  att  utbildningsnivån  är  mycket  lägre  ”för  de andra”  målas 

därefter en bild utav den ”odemokratiske hindun”. I avsnittet ”Är du fattig? - Skyll dig själv!” som 

handlar om kastsystemet förklaras det att: ”om man varit en dålig människa i sitt gamla liv, flyttas 

man ner på samhällsstegen i sitt nya. Det betyder att den som är fattig och föraktad bara har sig 

själv att skylla. Så säger många hinduer” (Berg, 2003, 473). Att kastsystemet borde tas upp i ett 

läromedel i religion för högstadiet säger nog ingen emot. Men när det framställs som att ”den som 

är fattig och föraktad bara har sig själv att skylla. Så säger många hinduer” så kan texten endast 

fungera som ett sätt att förstärka tankar om ”deras” och ”våran” olikhet. Då ”vi” sedan unga år får 

berättade  för  oss  att  alla  är  lika  mycket  värda  och  att  man  ska  dela  med  sig  och  så  vidare 

framställs därför ”de andra”, alltså ”många hinduer”, som ”vår” totala motsats. Detta kan ses som 

ett  ”västerlandets”  sätt  att  själva  verka  mer  medmänskliga  då  ”vi”  är  på  den  andra  sidan  av 

20



diktomin. Bilden av den ”odemokratiske hindun”späs senare på i slutet av kapitlet om hinduismen 

då politik  och våld  blandas  in  i  bilden.  I  avsnittet  ”Hinduismen  och islam” berättas  kort  om 

Indiens historia och Gandhi, där går det att läsa att: ”Trots att så många talar om ahimsa5 har 

Indien  utkämpat  många  blodiga  krig,  bland  annat  mot  grannlandet  Pakistan.  I  det  indiska 

samhället förekommer också våld i olika sammanhang. Långt ifrån alla hinduer följer ickevåldets 

väg” (Berg, 2003, 481). Texten fortsätter sedan med att Gandhi blev mördad av en ”fanatisk hindu 

som ansåg att Gandhi var för vänlig och förstående mot muslimerna”, till detta finns det även en 

bild med bildtexten: ”Muslimer ber en hinduisk polis om beskydd mot arga hinduer som bränner 

muslimernas hem” (Berg, 2003, 481). Först och främst går det att fråga sig varför politik och 

religion  blandas  ihop på  sådant  sätt  när  man  talar  om ”de  andras” religioner  men  sällan  när 

”våran” religion är på tal. Sedan kommer frågan om vems kunskap som ska förmedlas, och till 

vilken användning den kunskapen kan tänkas ha. Fördjupar bildtexten ”muslimer ber en hinduisk 

polis  om  beskydd  mot  arga  hinduer  som  bränner  muslimernas  hem”  elevens  kunskaper  om 

hinduism? Eller hjälper det bara till att spä på tidigare bilder som eleven kan ha om att ”de andras” 

religioner är krigiska. ”Vi” vet att ”våran” religion inte är det, för det tas inte upp i läroböckerna. 

Ur ett strikt postkolonialt synsätt så hjälper endast den här framställningen till att måla upp ”de 

andras”  religion  som krigisk  och odemokratisk.  ”De andras”  religion  fungerar  därför  som en 

motsatts  till  ”vår”  religion,  ”vi”  definierar  och  stärker  oss  själva genom att  vara ”de  andras” 

motsatts.

Den tredje  boken att  analyseras  är  Impuls  Religion  2 av  Lennart  Göth  och Katarina  Lycken 

(2009).  I  den  målas  en,  ur  ett  postkolonialt  perspektiv,  bättre  bild  av  hinduism.  Det  första 

författarna tar upp är att det finns många olika varianter av hinduism (Göth, 2009, 53) och att 

själva begreppet kommer från att européer började använda det på 1700-talet (53). Att i början av 

avsnittet både tala om att det inte är tal om någon enhetlighet, och att själva namnet är gett snarare 

än taget visar på en bra start för att rättvist berätta om nästan en miljard människors religiositet.  

En annan positiv aspekt av författarnas framställning av hinduism är att de på ett bra sätt lyckas 

förklara det annars så problematiska ämnet om vad som är rent respektive orent. De börjar att 

förtydliga ”Rent och orent handlar inte om vanlig städning eller renlighet, utan främst om renhet i 

5 ickevåld
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religiös  mening”  (Göth,  2009,  70).  Författarna  fortsätter  sedan  med  att  förklara  att  vatten  är 

renande och då särskilt vatten i rörelse. Därför blir man renare av att duscha än att bada och renare 

i en flod som ständigt är i rörelse än i en stillastående sjö (70). De lyckas därmed att förklara något 

som andra läroböcker haft problem med. I t. ex. Relgion och liv som presenteras tidigare lyckades 

inte  någon  förklaring  om  skillnader  mellan  ”clean”  och  ”pure”  komma  fram.  Hela  dess 

framställning blev istället att det var någonting underligt över ”de andra” som tror att man blir ren 

av ett så smutsigt vatten. Men i denna framställning finns det inga tvivel om skillnaderna mellan 

”clean” och ”pure”, detta leder i sin tur i att de troende framställs som konstiga. Något som också 

tidigare visat sig problematiskt är att förklara är kastsystemet. Här klarar sig författarna undan 

genom att belysa att kastsystemets olika uttryck i städer jämfört med på landsbygden. Genom att 

inte försöka övergeneralisera skapas därmed ingen stereotyp bild av ”de andra”, vilket är positivt 

utifrån  ett  postkolonialt  perspektiv.  Författarna  nämner  även  i  texten  att  ett  förbud  mot 

diskriminering baserat på kast sedan 1950-talet (Göth, 2009, 76) och att kastens betydelse blir allt  

mindre. Detta resulterar i att hela avsnittet om kastsystemet blir fritt  från övergeneraliseringar,  

författarna ger istället en mer mångfacetterad i stil med den pluralitet  de började att förklara i 

början av kapitlet. Det gör att det inte skapas någon bild av ett enhetligt ”de andra” som är ”vår” 

motsatts.  Slutligen,  under  rubriken  ”Mångfald  och  enhet”,  läggs  tyngden  ännu  en  gång  vid 

religionens pluralitet, det står att: ”Hur man än väljer att leva som hindu, är målet att befrias från 

återfödelsen. Vägarna att nå målet är många, och toleransen för olika sätt att tänka är stor” (Göth, 

2009, 77). Sedan fortsätter författarna att berätta att hinduism inte endast, geografiskt sett, finns att 

hitta i Indien, utan att den spridit sig över världen. Hela kapitlet avslutas med: ”Hinduismen har 

många ansikten. Den har alltid varit mångskiftande. Det har alltid funnits olika sätt att leva som 

hindu.  ”Sanningen  är  en  enda,  men  de  visa  kallar  den  vid  olika  namn”,  konstateras  i 

Vedasamlingarna. Det är varken lättare eller svårare än så” (Göth, 2009, 77). Kapitlet avslutas 

således med att mena att det inte går att skapa eller förmedla en enhetlig bild utav hinduism, vilket 

resulterar i att inga stereotyper eller ”sanningar” skapas av läromedlet om ”de andra”.
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Resultat av intervjustudie

I intervjustudien var målet dels att ta reda på praktiserande lärares åsikter om läroboksanvändning 

i undervisning och dels att ta reda på mer praktiska saker kring läromedel, t. ex. vad de tillfrågade 

lärarna anser väger tyngst när de bestämmer om de ska använda ett läromedel eller inte och hur 

ofta lärarna anser att man kan (och bör) köpa in nya läroböcker för religionsundervisning. Nedan 

följer resultaten av undersökningen.

Den  första  frågan  som  ställdes  var  i  vilken  utsträckning  läroböcker  användes  av  läraren  i 

undervisningen av religionskunskap. Den ena läraren svarade då att: ”Man har dem som ett stöd 

och slår i liksom. Men de behövs som en grund att stå på. För utan den här grunden så går det inte  

att göra ställningstaganden. Man har den liksom som ett grundfundament att bygga på”6. I lärarens 

undervisning används här läroboken som ett fundament med grundläggande kunskaper som sedan 

ska fördjupas av diskussioner,  för att skapa en fördjupad kunskap i klassrummet, en kunskap som 

går att applicera i verkligheten. En annan lärare har ett annat synsätt på läromedelsanvändningen 

då hon menar att: ”Väldigt lite måste jag säga. Det har nog också med att göra att det inte finns 

klassuppsättningar, och när jag har fattat att jag vill använda någon bok så är de redan borta,. Då 

så har jag känt att  nej, och jag är inte van att jobba med läromedel sedan tidigare.  Men visst  

använder jag dom, det gör jag ju”. Här går det att belysa en problematik om att det inte alltid finns 

klassuppsättningar i den mån om att inte alla klasser kan använda sig utav samma bok samtidigt. 

Även då denna problematik finns så svarade hon även att: ”det blir ju mer såhär att läsa på och ja,  

det är ju väldigt behändigt om det är så att man måste sätta sig med några elever som behöver lite  

extrahjälp eller så. Att de har en bok så att de kan jobba själva och så”. De motsägelsefulla svaren 

tyder på att läroboken endast används som en slags grundkunskap, eller ett slags grundstoff, som 

sedan kan fördjupas med hjälp av diskussioner i klassrumsmiljön. Den tredje intervjuade läraren 

säger dock att hon inte använder särskilt mycket läromedel för någon slags grundfundament av 

kunskap. Hon menar att hon ”plockar lite här och lite där” (till grundstoffet) och att diskussionen 

istället står i fokus i klassrummet.

6 Inspelningarna från intervjustudien finns, i säkert förvar, hos författaren.
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På  frågan  hur  många  olika  läroböcker  lärarna  använde  sig  av  i  planeringsprocessen  utav  ett 

arbetsområde, och därmed också inhämtar kunskap ifrån svarade den ena att: ”Jag kollar säkert 

runt lite grann för att se vilken jag känner mig mest bekväm i”. På frågan hur många böcker det 

fanns att tillgå i planeringsprocessen svarade hon: ”Här på skolan? Fem-sex stycken kanske. Och 

de är ju ganska nya. Den religion och liv har vi ju, och Puls. De där Impuls och så är ju sånt jag får 

skickat till mig som gratis-ex ibland, för att man ska bli lite sugen. Då kan jag kopiera från det 

liksom,  och  …  lånar”.  Detta  betyder  att  även  om  en  specifik  lärobok  används  i  själva 

klassrumsmiljön så kan den kunskapsgrund eleven får med sig av läraren vara influerad av minst  

fem eller sex läroböcker, men även andra källor. Den andre tillfrågade läraren menade att det finns 

en problematik i att läroböcker i religion i allmänhet, men hinduism i synnerhet, inte alltid finns 

anpassat för att användas i alla stadier. Hon menar att: ”Nu är det ju faktiskt så att vi håller på att 

jobbar med Hinduism, men då är det ju så att vi försöker få med det här i till viss del i sjuan, och 

då tycker jag inte att det finns något anpassat material för dom, det är ju mer till nian. Där har jag 

använt  mig  utav  minikurser  och  lite  förenklat”.  Här  belyses  att  hon  då  måste  vända  sig  till 

lättmaterial,  även  de  utgivna  av  läromedelsföretag,  istället  för  vanliga  läroböcker.  Den  tredje 

intervjuade  läraren  menar  att  ”Jag  använde nog ungefär  fem faktakällor,  både  läroböcker  och 

andra”. Det går att se en likhet i hur de tre lärarna svarade i och med att ingen utav dem verkar 

vara bunden till en enda lärobok. Det tycks snarare så att de tar och väljer mellan allt de kan finna  

för att  på så sätt dels  bygga upp en faktagrund men också hitta det material  som passar både 

elevgruppen och läraren bäst.

För att försöka förstå hur ofta nya läroböcker i religion köps in ställdes frågan hur länge sedan det 

var sedan en ny lärobok köpts in. Svaret blev då att: ”Jadu, det var ju Puls... Men det är klart, det  

är klart att vi försöker att uppdatera oss. Men är ju religionsböckerna inte så.. Det ändras ju inte så 

mycket  i stoffet  som i t.ex.  en samhällskunskapsbok. De senaste 3-4-5 åren någonstans har vi 

säkert köpt religionsböcker och då var det Puls som vi köpte in. Men jag är lite inne på att köpa in 

en annan bok nu. Man tröttnar efter ett tag, man blir liksom lite matt och så där att nu vill jag byta,  

för  sin  egen  skull.  Så  att  inte  kreativiteten  dör”.  Här  lyfts  det  fram  att  religionsböcker  inte 

prioriteras lika högt som böcker i samhällskunskap. Det som också lyfts fram är att den nyaste av 

de läroböcker som finns att tillgå inte är speciellt gammal, och att det dessutom att det kan vara tal  
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om att köpa in nya igen. Svaret på frågan kan därmed tolkas vara att det köps in nya läroböcker för 

religionskunskap relativt ofta.

I ett försök att staka ut vad lärarna anser vara det viktigaste i valet av läromedel ställdes frågan 

”Hur går urvalsprocessen till vid val av ett nytt läromedel? Vad väger tyngst?” och lärarnas svar 

skiljde sig åt. Den ena läraren menade det viktigaste är ”Att den har bra bilder som visar upp 

specifika händelser och att texten är lagom svår, så att den inte blir för avancerad eller för enkel...  

Den får inte bli för ytlig heller, utan den måste va... det går inte att den bara skummar över vissa  

saker, det funkar inte. Utan den måste också gå ner lite granna. Priset är nästan samma, det är inte 

så stor skillnad  tror jag”.  Å andra sidan menade en annan av lärarna att  ”  Jag skulle  titta  på 

stoffurvalet, det är ju det som är det viktiga. Det tycker jag absolut.” och vid frågan om vad som 

var näst viktigaste så hade hon aldrig tänkt på det. Den tredje läraren ansåg att ”en del i att jag 

valde religion var att det är intressant att se hur andra människor tänker och att man utgår från att  

vi människor är ganska lika. Att man har det som utgångspunkt på nåt sätt. Jag skulle vilja ha ett  

läromedel som dels förmedlar det, men som också skapar bra diskussioner och att det också skapar 

förståelse  för  andra  människor”.  Den  tredje  läraren  tycker  alltså  att  det  viktigaste  med  ett 

läromedel  är  att  det  framgår  att  människors  likhet.  Det  kan tolkas  som att  stoffurvalet  är  det 

viktigaste både för lärare två och tre samtidigt som lärare ett menar att både lärobokens bilder, 

textens svårighet och djup även spelar in. Det som kan urskiljas är att priset, författare och förlag 

inte verkar vara av någon vikt. Detta kan bero på att priserna är relativt lika, samtidigt som lärarna  

inte har något favoritförlag eller favorit bland läromedelsförfattare. 

Frågan om vad lärarna skulle ändra på i läromedlen om de fick bestämma själv gav även den 

varierade svar. Den ena läraren efterlyste fler diskussionsfrågor av case-karaktär: ”Då skulle jag 

vilja ha mer såna här fallbeskrivningar, ibland orkar man inte uppfinna hjulet varje gång, utan man 

får ett fall. Såhär det står någonting, och hur skulle du som hindu reagera till exempel. Du blir 

bjuden på köttbullar  hos  någon.  Hur skulle  du som hindu argumentera  för att  du inte  vill  ha 

köttbullarna? Så att det blir mer case liksom. Att man får ett fall och får diskutera det. Lite såna 

saker”. Detta skulle då bana väg för vad som krävs för de högre betygsnivåerna, förklarar läraren: 

”[eleverna]  får  använda  sina  faktakunskaper  i  ett  resonemang.  Det  blir  inte  bara  såhär 
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ShivaVishnuGaneshablablabla och de står för det och det. Utan istället beskriv hur hinduismen 

påverkar det Indiska samhället.  Och det kan jag få, det är ju en case-fråga tänker jag mig. Då 

kanske någon börjar diskutera och analysera.. då är man ju uppe på de högre betygen känner jag. 

Ta ställning,  diskutera”.  Den andra intervjuade läraren menade att  hon ansåg att  det  saknades 

verklighetsförankring,  och  att  läroböckerna  bara  innehåller  fakta  med  för  lite  förankring  i  de 

religionspraktiserande verklighet och vardag. Hon ansåg därmed att det var ett för stort fokus på 

att lära om religioner istället för att lära av religioner i läroböcker. Detta kan ställas emot den 

tredje  lärarens  åsikt,  hon efterlyste  mer  fokus  på  diskussionsfrågor  kring  den egna  personens 

andlighet och tro, hon ansåg att: ”Jag tycker ju att det är ganska viktigt som människa att få sin 

egen tro och sin egen andlighet och sin egen livsåskådning, det tycker jag är viktigt. Det tycker jag 

skulle vara intressant att diskutera med ungarna”. Här visas alltså tre lärare med skiljda åsikter om 

vad  som  saknas  i  dagens  läroböcker,  lärare  1  och  lärare  3  är  inne  på  liknande  spår  med 

diskussionsuppgifter och case-frågor. På samma sätt går det att se en likhet mellan vad lärare 1 och 

lärare 2 säger om att det skulle behövas större fokus på den troendes verklighet. Även om lärare 2 

anser att det borde få mer plats i texten och lärare 1 anser att det borde belysas i case-frågor som 

skulle kunna hända i verkliga livet.

Fokus flyttas nu från valet av läromedel till läroböckers bild av hinduismen och lärobokens roll 

som ”sanningsförmedlaren med stort S” som Härenstam en gång kallade den. Då var det i ljuset av 

att  den  källkritik  som  ska  gå  som  en  röd  tråd  i  skolans  verksamhet  inte  verkar  gälla  just 

läroböcker. Den första frågan på det temat var ”går det att anta att det är 'sanningen' som förmedlas 

i läroböcker?”. Även här finns det skillnader i hur lärarna svarade. En menade att: ”På ett sätt 

hoppas man väl det, men sen är det klart att jag tittar  igenom och kollar, och förhoppningsvis 

stämmer det väl överens med de kunskaper som jag har, och då är det väl en sanning. Man kollar 

väl på internet också, och googlar runt lite och kollar. Man får dubbelkolla någon annanstans i 

värsta fall”. Detta kan tolkas som att det ändå ligger på läraren att se efter vilken ”sanning” som 

målas upp i läroboken, denna linje är även lärare 3 inne på. Hon menar att: ”Nej, man måste  

ifrågasätta […] det vinklas ju. Det blir tokigt. Det ingår i lärarnas professionalitet att lyfta sådant, 

det är en lärares skyldighet”. Även lärare 2 är inne på att det inte går att ta för givet att det är 

”sanningen” som porträtteras i läroböcker, hon säger:  nej, nej, det hör man ju ungarna ibland säga: 
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”det stod i våran skolbok”. Så ungarna tror ju att det är sanning, det tror de ju. Det blir ju ett  

ypperligt sätt att använda sig av källkritik då”. Om denna fråga kan det sammanfattningsvis sägas 

att  ingen  av  de  tre  intervjuade  lärarna  ansåg  att  det  tycktes  självklart  att  det  skulle  vara 

”sanningen” som beskrivs i läroböcker. Lärare 1 var mer hoppfull än då två andra, men antydde att 

hon brukar  granska läromedel  innan användning och dubbelkolla  de fakta  som väcker  hennes 

uppmärksamhet. Detta kan ställas emot Lärare 2 som anser att källkritiken måste användas mot 

skolböcker i samma utsträckning som den görs för andra källor och Lärare 3 som avslutar sitt svar 

med att mena att det ”ingår i lärarnas professionalitet att lyfta sådant, det är en lärares skyldighet”.  

Det går därmed att säga att  läroboken har tappat mycket av sin roll som ”sanningsförmedlaren 

med stort S”.

Nästa fråga som togs upp var om läraren sett någon skillnad i hur läroböcker i religionskunskap 

har beskrivit olika religioner på olika sätt genom dennes yrkeskarriär. Den ena läraren svarade då 

att: ”ja, jo, jag kan känna att de har utvecklats, vi har ju köpt t. ex. den här tre syskonreligioner för  

att se likheter mellan dom tre7 , istället för att kolla på olikheter. Så att precis fokusera på likheter. 

Det  har  jag gjort,  särskilt  efter  elfte  september.  Att  istället  för  att  tänka  att  alla  muslimer  är 

fundamentalister  och terrorister  så tittar  man på likheter.  Och det var därefter vi beställde den 

boken också, för vi tyckte den var bra och visade på likheter. Jag tror att det är väldigt mycket upp 

till den enskilda läraren också t. ex. det finns idioter i kristendomen också, i alla religioner. Jag 

som enskild lärare har en viktig roll där”. Den största skillnaden Lärare 1 har sett var dock hur 

beskrivningen av islam förändrats. På följdfrågan: ”Har du sett någon liknande skillnad i hur man 

framställer hinduism?” svarade hon snabbt: ”Nej”. De två andra tillfrågade lärarna tyckte sig dock 

inte se någon skillnad i hur någon religion beskrevs överhuvudtaget. Lärare 2 menade att: ”Jag 

tycker nog inte att det är så stor förändring på det, det står ungefär samma saker i dem” medan 

Lärare 3 ansåg att: ”Om jag skulle bläddra i en religionsbok nu och jämföra med den jag hade när  

jag var liten så skulle det inte skilja mycket, tyvärr. Det är lite synd. Sensationslystenhet”. Så den 

enda riktiga skillnaden någon av de förfrågade lärarna sett ligger i hur bilden som målas upp i 

läroböcker om islam har ändrats till det positiva. Samtidigt som ingen av de tillfrågade sett någon 

skillnad i hur bilden av hinduism målas upp.

7 Judendom, kristendom och islam.
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I ett försök att förstå vad aktiva lärare har för åsikt om hur man ska kunna arbeta med en lärobok 

om man8 märker att den har ett perspektiv som målar upp ”de andra” som ”vår” olikhet ställdes 

frågan hur man ska hantera det som lärare. Här var alla tre tillfrågade lärare relativt samstämmiga, 

den ena menade att: ”Det kräver att vi ser och förstår att det är så. Det är ju inte alla som gör det 

heller. Jag upplever många gånger kanske att lärare inte kan det. Läromedlet är därför en bas av 

kunskap samtidigt som sanningen om verkligheten måste komma med hjälp av basen och lärarens 

professionalitet”. Samtidigt menade en utav de andra lärarna att: ”det ligger på läraren, vi borde ju 

ha kunskapen, det är  vårat jobb” och den sista ansåg att:  ”jag tror ju att  det blir  stelbent  och 

gammaldags och etnocentriskt och ”vi” och ”dom”, jag tror att det blir lätt att det blir så. Det vilar 

därför  på  lärarens  professionalitet  att  lösa  upp  det.  Att  vara  källkritisk  mot  läroböcker  och 

diskutera i klassen”. Förhållningen till läromedlet som 'bara ytterligare en källa' som man måste 

förhålla sig till kritiskt verkar därmed vara en del av alla de tillfrågade lärarnas åsikter om sin 

yrkesprofessionalitet.

Analyserande diskussion

Resultaten  från  läroboksanalysen  sett  ur  ett  diskursivt  postkolonialt  perspektiv  kan  ses  som 

positivt.  Det  går  att  se  ett  mönster  i  hur  de nyare  läroböckerna  innehåller  färre  postkoloniala 

övertramp än den äldre. Detta kan ge en indikation att den koloniala diskursiva praktiken håller på 

att  förändras.  Religion  och  Liv från  2003  får  representera  det  ”gamla”  med  fler  koloniala 

övertramp än den nyare  Impuls  från 2009. Det är självklart inte så att något säkert resultat eller 

mönster överhuvudtaget kan konstateras då vidden av undersökningen är såpass liten. Men kanske 

kan det ses som en positiv tendens eller ett steg i rätt riktning? 

Härenstam menade i sin del av Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? (2006) att 

läroboksbilden av hinduism inte hade förbättrats, utan hade tydliga brister. Och sett till resultatet 

av läroboksanalysen så ter det sig som en bra slutsats. Även Sawyer & Kamali (2006) pekade på 

8 “Man” som jag som enskild lärare, eller att man får reda på det från t. ex. forskning.
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tydliga brister i framställandet av ”de andras” religion i hinduismen. De ansåg att det mer var det 

socioekonomiska  och  politiska  läget  i  Indien  som  beskrevs  i  stället  för  religionen.  Samt  att 

texterna  de  undersökte  mer  eller  mindre  bara  beskrev  hinduisk  tradition  utifrån  ett 

landsbygdsperspektiv.  Allt  detta  återfinns  också  i  min  undersökning.  Sammanfattningsvis  kan 

sägas att resultaten skiljer sig mycket från varandra. Då det i den första undersökta läroboken, av 

Högberg och Sundqvist, går att hitta en del ”gamla” koloniala tankar och tendenser. Det tydligaste 

exemplet är bokens konstanta användande av landsbygdsperspektiv – vilket i förlängningen kan 

riskera att skapa bilden av ett outvecklat Indien utan stora städer. Förutom detta går det att finna en 

del exotiserande grepp i boken, dessa kan ses ha funktionen att fånga läsarens intresse genom att 

måla upp en annorlunda bild (än vad ”vi” är van vid). Den andra undersökta boken, skriven av  

Berg,  innehöll  fler  koloniala  tendenser  än  den  skriven  av  Högberg  och  Sundqvist.  Det  mest 

problematiska  kan  ses  vara  att  hinduism  avhandlas  som  en  statisk  enhet,  utan  vare  sig 

utvecklingstendenser eller inbördes olikheter. Förutom detta så är ett avsnitt som tycks ha varit 

problematiskt att skriva det som handlar om Ganges och dess renhet. Problematiken tycks ligga i 

hur just renheten ska förklaras, detta resulterar i att en bild av att en bild av ett mer vetenskapligt 

”väst” mot ett mindre vetenskapligt ”öst”. 

Även avsnittet om kastsystemet tycks problematiskt då bland annat användandet av rubriken ”är 

du fattig? - skyll dig själv!” målar upp en stereotyp bild av ”hindun” som helt olik ”oss”, där ”vi” 

bryr  om oss det  mänskliga värdet  samtidigt  som ”de andra” inte  gör det.  Det  går även att  se 

exotiserande tendenser i t. ex. avsnittet där de olika vägarna till moksha tas upp. Det som kan ses 

som exotiserande är att de första två vägarna som tas upp är yoga och askes, som kan ses som både 

den väg som ”vi” kanske känner igen (yoga) och den väg som kan ses som den mest sensationella,  

exotiska och konstiga vägen (askes). Den sista läroboken som analyserades var den skriven av 

Göth och Lycken. Jämfört med de två andra så porträtterade de hinduism på ett mycket bättre sätt 

ur ett  postkolonialt  perspektiv.  De förklarar på ett  tydligt  sätt som gör att  varken den tidigare 

problematiken om Ganges renhet eller kastsystemet målar upp en skarp gräns mellan ”oss” och 

”dem”. Genom att lägga vikt på hinduismens mångsidighet och kastsystemets olika uttryck i såväl 

landsbyggd  som  i  städer  skapas  inget  stereotypt  ”de  andra”  som  är  olikt  ”oss”.  Det  enda 
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överraskande över resultaten av läroboksanalysen är att en utav dem, den nyaste, var väldigt bra 

sett ur ett postkolonialt perspektiv. 

Att  läroböckerna  innehöll  så  pass  många  spår  av  kolonial  maktutövning  kan  tyckas  lite 

skrämmande, och helt emot skolans värdegrund och uppdrag om att ge nyanserade bilder av alla 

religioner. Som tur är så är det inte bara läromedlets bild som spelar roll här, utan också hur den 

används i  undervisningen,  av den professionella  läraren.  Därför gav intervjustudien ett  väldigt 

positivt resultat. Då det verkar som att läroboken inte har en fullt så stor roll i undervisningen av 

religionskunskap som den en gång har haft. I avsnittet tidigare forskning pekar Selander på att 

metaforer och värderingar som finns ”gömda” i läromedlen följer med informationen in i elevens 

medvetande. Den risken tycks ha blivit mindre då alla lärare var tämligen överens om att den fakta 

som förmedlas i läroböckerna fungerar som en grund att stå på för att sedan fokusera på det de  

tyckte  var  viktigare  i  undervisningen,  t.  ex.  diskussion  och  reflektion.  Även  den  klassiska 

källkritiken tycks ha börjat appliceras även på läroböcker. Det resultatet pekar på är dock endast 

de  intervjuade  lärarnas  användning av  läroböcker  i  undervisning,  och då  studien  är  så  liten  i 

omfattning  går  det  inte  att  dra  några  definitiva  slutsatser.  För  att  göra  det  så  måste  studien 

utvidgas. Resultaten syftar även på att det i lärarens planeringsprocess ofta används fler än en 

lärobok och andra källor, vilket betyder att undervisningen kommer att ha inspiration från fler än 

en lärobok och fler källor än just läroböcker. Det går därmed inte att säga att säga att det är helt 

klart att undervisningen färgas av den ”sanning” som presenteras i ett enskilt läromedel.

Med det sagt så går det, på samma sätt som Härenstam såg en förbättringstrend i framställandet av 

islam i sin rapport till skolverket, se en liten förbättringstrend i framställandet av hinduism i de 

läromedel som undersökts i denna studie. Det går även att argumentera mot förbättringstrendens 

säkerhet på grund av studiens vidd, då den bara innefattar tre läroböcker. Men i de undersökta 

läroböckerna går det att se en tydlig förbättringstrend, då den äldsta av dem innehåller en stor 

mängd koloniala influenser. Detta kan jämföras med den nyaste som knappt innehöll några alls. 

Detta kan då ses som en positiv utveckling i framställningen av hinduism i svenska läroböcker, 

även om det behövs en större undersökning för att dra några absoluta slutsatser.
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Resultatet tyder också på att den skola där de intervjuade lärarna jobbar på relativt ofta köper in 

nya  läromedel  samtidigt  som  att  priset  för  läromedel  verkar  vara  av  mindre  betydelse.  De 

tillfrågade lärarna ansåg att olika saker var ”det viktigaste” i läroböcker, en tyckte att det var en 

blandning, men gillade bra bilder och de två andra var inne på att stoffurvalet i läroböcker var det 

viktigaste.  På frågan om vad lärarna ansåg kunde förbättras i läromedel för religionskunskap i 

allmänhet  så  efterlyste  en  utav  dem fler  diskussionsfrågor  av  case-karaktär,  en  efterlyste  fler 

chanser  för  eleverna  att  reflektera  över  sin  egen  tro  och  andlighet,  och  en  efterlyste  att 

läroböckerna borde lägga större tyngd vid att gestalta de troendes vardag. De olika åsikterna kan 

bero  på  hur  lärarna  använder  sig  utav  läroböckerna  i  sin  undervisning,  där  case-frågor, 

reflektionsfrågor  och  ”bra  bilder”  kan  fungera  som diskussionsunderlag  och  ”bra  fakta”  kan 

indikera en mer klassisk undervisningsapproach. Resultaten av intervjustudien pekar också på att 

lärobokens tidigare roll som ”sanningsförmedlare med stort S” har ändrats. I Härenstams arbeten, 

som  presenteras  i  tidigare  forskning,  går  det  att  se  ett  mönster  att  lärobokens  roll  som 

”sanningsförmedlare med stort S” har avtagit. Denna studies resultat tyder på att lärobokens roll 

som sanningsförmedlare ytterligare har avtagit, även om det går att argumentera för att studiens 

bredd är för liten för att dra definitiva slutsatser.  De intervjuade lärarna ser det som en självklarhet 

att se till så att både de och eleverna söker kunskap från fler och andra källor, de menar att det är 

en del  av lärarens  roll  och ligger i  yrkets  professionalitet.  Frågan huruvida lärarna sett  någon 

ändring i hur religioner presenteras i läroböcker mynnade ut i att en av de intervjuade lärarna 

ansåg att en förbättring har skett i hur Islam presenteras. Hon hade dock inte sett någon förändring 

i presentationen av hinduism. Detta kan ställas emot att de två andra lärarna inte ansåg att det hade 

skett någon förändring överhuvudtaget. Den sista frågan går att sammanfatta genom att även om 

det en lärobok innehåller gamla, förlegade, och kanske gömda, koloniala idéer som målar upp ett 

”de andra” som ”vår” olikhet som definierar ”oss” som något bättre så är de intervjuade lärarnas 

åsikter att det är upp till den professionella läraren att hantera och lyfta det i klassrummet. Att de 

koloniala tankarna kan lösas upp genom diskussioner och att genom läroboken numer bör ses som 

endast en ytterligare källa med information vilket betyder att källkritik bör användas tycks vara 

lärarnas åsikt.
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Detta tyder på att lärarna ändå är medvetna om den koloniala diskursiva praktiken i läroböckerna 

och aktivt arbetar för att få dess inflytande så litet som möjligt över elevens syn på hinduism.  

Detta ligger i lärarens professionalitet.

Slutsatser

De slutsatser som går att dra av studien är att de tre läroböckernas presentation av hinduism skiljer  

sig från varandra, i den äldsta av dem framställs en hindu som ”vår” motsats vid flera tillfällen, t. 

ex.  vid  beskrivningen  av  Ganges  renhet  och  kastsystemet.  Samtidigt  som  exotiserande 

beskrivningar  tydligt  går  att  se,  t.  ex.  när  askes  och  olika  (för  ”oss”)  obskyra  asketiska 

uttrycksformer tas upp som vad som kan tolkas som den näst vanligaste vägen för att nå moksha. 

Läroboken från 2005 innehåller färre koloniala tankar, men målar upp en skarp bild av ett Indien 

fyllt  av  landsbyggd.  Detta  kan  ställas  mot  den  bok  från  2009  som  lägger  stor  vikt  vid  en 

mångfacetterad religionsbeskrivning som resulterar i att det inte målas upp något ”de andra” som 

kan  jämföras  med  ”oss”.  Detta  kan  vara  en  indikation  på  att  läromedelsförfattarna  har 

uppmärksammats  av  tidigare  postkolonial  forskning  på  att  de  tidigare  framställningarna  varit 

bristfälliga. Trots att några av de undersökta böckerna, ur ett postkolonialt perspektiv, har tydliga 

brister så betyder inte det nödvändigtvis att den koloniala bilden av hinduism är den som eleven 

bär med sig från religionskunskapen. 

Det  tycks  att  läroboksfokuset  har  ändrats  lite  bland  lärare.  Lärarna  använder  sig,  i  sitt 

planeringsarbete, av fler än en lärobok, vilket i sin tur kan betyda att en mer mångfacetterad bild 

av religionen presenteras för eleverna. Att läroboken skulle ses som en ”sanningsförmedlare med 

stort S” tycks också ha ändrats, den behandlas numer med samma källkritik som ”vanliga” källor, 

detta  kan  ses  som  positivt  då  detta  gör  det  svårare  för  koloniala  tankegångar  att  följa  med 

”omedvetet”.  Den fakta som presenteras i läroböckerna används numer endast som en grund att 

stå  på  för  att  sedan kunna diskutera  i  klassrummet,  läroboken  kan därmed  inte  ses  som den 

ultimata och enda sanningskällan längre.  

32



Lärarnas  åsikter  går  dock  isär  om  vad  som  kännetecknar  ett  bra  läromedel,  detta  kan  ge 

indikationer  om att  lärarnas  läroboksanvändning  skiljer  sig  från  varandra.  Vissa  anser  att  bra 

bilder, case-frågor och reflektionsfrågor kring elevens egna tro är det viktigaste vilket kan tyda på 

att  läroboken mest  används som ett  diskussionsunderlag.  Detta  kan ställas  emot hur en annan 

lärare anser att det är den fakta som presenteras är det absolut viktigaste, vilket kan tyda på att  

läroboken används på ett mer klassiskt sätt i denne lärares undervisning.

Intervjustudien visar att läroböckerna i religionskunskap uppdateras relativt ofta på den undersökta 

skolan. Det som framkom är dock att nya böcker för religionskunskap inte har högst prioritet när 

nya  läroböcker  till  SO-undervisningen  ska  köpas  in.  Lärarnas  åsikter  är  att  läroböcker  för 

samhällskunskap har högre prioritet då den fakta som presenteras i dessa har kortare bäst-före-

datum, och därmed är mer tidskänslig. Studien tyder ändå på att det relativt nyligen köptes in nya 

läroböcker i religionskunskap och att nya böcker är på gång att köpas in.

Även om riskerna för att koloniala diskurser följer med från läromedel till undervisningen, och 

därmed  eleverna,  tycks  vara  stora,  om  man  ser  till  resultatet  av  läroboksanalysen,  så  pekar 

intervjustudien på att lärarna är medvetna om att en lärobok inte kan antas beskriva ”sanningen”9. 

Detta är ett resulterar i att läroböcker numer behandlas med samma källkritik som andra källor 

vilket förhoppningsvis kan ses minimera dessa risker. Att lärarna använder sig utav fler läroböcker 

och andra källor när de planerar arbetsområden minskar även det risken för att bli färgade av ett 

specifikt läromedels bild av ”de andras” religioner.

9 Om det nu finns någonting som kan ses som ”sanningen”.
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