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Abstract 

Mitt syfte är att undersöka hur hinduer och hinduism framställs i fem olika läroböcker om 

religionskunskap avsedda för gymnasieskolan. Med utgångspunkt i Nathan Söderbloms 

lärobok från 1912 intar undersökningen ett diakront perspektiv. Undersökningen är en 

kvalitativ studie där metod och teori ryms inom ramen för diskursanalys. Frågan är om en 

förändring skett över tid i läroböckernas text, och vad de förändringarna i så fall kan bero på – 

i relation till andra diskurser. Analysen är tematiskt upplagd efter tre teman – orientalism, 

andrafiering och den protestantiska blicken, vilka i sin tur är förankrade i uppsatsens teoridel. 

Edward W. Saids inflytelserika verk Orientalism har en central betydelse för uppsatsen. 

Resultatet visar på att det skett en förändring över tid i läroböckerna. Hinduer framställs i 

samtliga läroböcker som den ”andre”, och hinduism som underordnad kristendom. Men det är 

dock inte i framställningen av hinduer och hinduism som den stora förändringen ligger, utan i 

hur författarna uttrycker sig språkligt.  

 

Nyckelord: diskursanalys, läromedelsanalys, läroböcker, religionskunskap, Nathan 

Söderblom, hinduism, hinduer, orientalism, andrafiering och den protestantiska blicken 
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1. Inledning 

Den högre insikten i Indien är tolerant. Även råa och betänkliga sedvänjor och föreställningar förklaras 

och tolereras såsom anpassade efter folkets behov. Därav brokigheten i Indiens religiösa värld, ifrån den 

vises upphöjda ro till asketernas (yogin) vanvettiga konster och högfärdiga självpina och folkets frodiga, 

grova hedendom med dess otaliga gudar, som ännu alltjämt uppstå och sjunka i glömska. Särskilt illa 

beryktad är kulten av den s.k. Sakti, gudomskraften i kvinnlig skepnad. Mest utbredda äro de magiska 

handböckerna (tantra). De innehålla hemliga trollformler, som vrängas och sammanflätas till en konstig 

gallimatias, samt föreskrifter om, hur man skall bära sig åt med armar, huvud, ben för att ernå den 

eftertraktade magiska förmågan. Men ingenstädes är övertygelsen om de ting, som icke synas, starkare 

och mer utbredd än i Indien.
1
  

 

Citatet är hämtat ur Allmänna religionshistorien, en svensk lärobok från 1912, som är skriven 

av Nathan Söderblom (1866-1931). Söderblom har kommit att tillhöra en av de mest 

inflytelserika författarna inom religionshistorisk litteratur. Citatet fascinerar mig på flera sätt. 

Bortsett från det värderande språket – vilket i sig var karakteristiskt för sin samtid ‒ har 

författaren lyckats att spegla en pluralistisk religion och livsåskådning när det egentligen låg i 

tiden att förenkla och skapa enhet. Söderbloms framställning av hinduism, dess gudar och 

rituella praktiker skildrar inte bara ett kunskapsområde, utan speglar också en tidsanda och en 

antropologi. Genom orden uttrycks mer än bara dess omedelbara innebörd. Det skrivna ordet 

har en kraft att påverka och göra intryck på sin omgivning. Ord kan vara präglade av sin 

samtid, men också bära på en historia och förmedla en känsla. Det skrivna ordet har betydelse 

inom många olika områden. Ord och text, inte minst lärobokstext kommer i min framtida roll 

som gymnasielärare att bli en del av min och mina elevers vardag. Därför är det intressant för 

mig att göra nedslag i läroböcker om religionskunskap, inte minst för att uppmärksamma hur 

de framställer människor och dess livsåskådningar. Att läroböcker upprätthåller ett kritiskt 

förhållningssätt och en nyanserad framställning av människor utgör också en förutsättning för 

att kunna åstadkomma en så öppen och fördomsfri undervisningssituation som möjligt.  

                                           
1
 Söderblom, Nathan. 1912.  Översikt av allmänna religionshistorien. Stockholm.  s. 126-127. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att undersöka hur hinduer och hinduism framställs i läroböcker om 

religionskunskap med utgångspunkt i Nathan Söderbloms lärobok från 1912. Finns det 

idéströmningar och förändringar i perspektiv som påverkar framställningen av hinduism och 

dess anhängare? Är det möjligt att se någon förändring över tid i läroböckerna, och vad kan 

förändringar bero på ‒ i relation till andra diskurser? Resultaten är även avsedda att ställas i 

relation till tidigare forskning. 

 

1.3 Metod och material 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i fem läroböcker om religionskunskap, avsedda för 

gymnasiet. Läroböckerna representerar var för sig en tidsperiod och undersökningen intar 

således ett diakront perspektiv. Jag kommer att göra en analys av läroböckernas text och teori 

och metod ligger inom ramen för diskursanalys. Text är ett språkligt uttryck som påverkar oss 

som läsare och språket är också ett instrument för att skapa en bild av vad man uppfattar som 

verklighet eller sanning. Enligt språkvetarna Lars Melin och Sven Lange i Att analysera text 

(2000) är det inte alltid vad-som-sägsdimensionen som får läsaren att reagera. Textens hur-

det-sägsdimension kan istället vara det som ger upphov till att läsarens intryck av texten 

påverkas.
2
 Förutom dess faktiska betydelse, har ord inte sällan en värdeladdning som 

beroende på vem som tolkar, kan uppfattas på flera olika sätt.
3
 Detta är en viktig aspekt för 

mig att ha i åtanke vad gäller textanalys i allmänhet, och i synnerhet när det gäller äldre texter.  

 

1.3.1 Sanning och kunskap ‒ diskursiva konstruktioner 

I Diskursanalys som teori och metod (2000) diskuterar samhällsvetare Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Phillips, utifrån idéhistorikern och filosofen Michel Foucaults 

diskursteori. Enligt Foucault
 
är sanningen ”[...] en diskursiv konstruktion[...]”

4
 och Foucault 

menar att det inom ett specifikt område oftast framförs liktydiga utsagor, trots att det finns 

utrymme för andra tolkningar. Olika kunskapsregimer bestämmer vad som är sant eller inte, 

                                           
2
 Melin, Lars och Lange, Sven. 2000. Att analysera text. Lund. s. 7. 

3
 Melin och Lange, s.66. 

4
 Winther Jørgensen, Marianne och Phillips, Louise. 2000.  Diskursanalys som teori och metod. Lund. s. 19. 
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och kunskap är inte bara en spegling av verkligheten, utan är även diskursivt skapad.
5
 Winther 

Jørgensen & Phillips för även ett resonemang kring makt och relaterar till Michel Foucaults 

teori, där Foucault sätter makten i centrum. Makten är i Foucaults teori inte förknippad med 

någon viss individ eller grupp med särintressen, utan är utbredd i flera sociala praktiker. Makt 

förutsätter kunskap, och vice versa, menar Foucault ‒ vilket gör att den får ett nära 

förhållande till diskursen. Makt är också produktiv i bemärkelsen att den hjälper till att skapa 

vår omvärld, då den skapar förutsättningar för vissa beteenden eller företeelser.
6
  

 

1.3.2 Maktperspektiv inom diskursanalys 

”Vad som är etablerad kunskap är en fråga om maktkamp mellan olika aktörer.”
 7

 Citatet är 

hämtat ur islamologen Jonas Otterbecks artikel ”Diskursanalys” i Människor och makter 

(2008). I Islam på svenska (2000) refererar Otterbeck till sociologerna Peter L. Berger och 

Thomas Luckmanns utgångspunkt om kunskap som social konstruktion. Sociala 

konstruktioner kan innefatta exempelvis språk och kulturer, men sociala konstruktioner 

påverkar egentligen allt som betraktas som ”verkligt”. Dessa konstruktioner, vilka skapas av 

människor, återskapas ständigt och blir antingen en del av gruppens gemensamhetspunkter 

eller blir de inte accepterade av gruppen. Detta sker i en fortlöpande process där olika aktörer 

antingen bekräftar eller avfärdar delar av konstruktionen. Denna process skapar gränser som 

också bidrar till vad som är normgivande.  

 

Otterbeck menar vidare att diskurserna ger förutsättningar för att människor vid specifika 

tillfällen och på särskilda platser agerar på ett visst sätt. Men dessa arenor utgör också 

tillfällen för strid om vad som är rätt, eller vad som bör hållas för sanning. Det är inte bara vad 

som uttalas ‒ eller vad som inte nämns alls ‒ som är viktigt, utan också vem som säger vad 

och i vilket sammanhang. När förutsättningarna är olika hos de aktörer som kämpar om vilka 

normer som görs gällande, blir också frågan om makt central.
8
 Det som uttrycks i text kan 

vara relaterat till makt, men också till andra diskurser. För att den subjektiva uppfattningen 

ska kunna vidmakthållas behöver den objektiverade kunskapen legitimeras på något sätt, och 

                                           
5
 Winther Jørgensen & Phillips, s. 19-20. 

6
 Winther Jørgensen & Phillips, s. 19-20. 

7
 Otterbeck, Jonas. 2008. ”Diskursanalys”. I: Människor och makter. Halmstad. s. 20. 

8
 Otterbeck, 2008. s. 20. 
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ett sätt är att reproducera traditioner och socialisationsmönster inom en institution, menar 

Otterbeck.
9
 I relation till min undersökning är skolan en institution där traditionsmönster kan 

bevaras och reproduceras. Det är därför angeläget att jag i min undersökning förhåller mig 

kritisk och reflekterar över hur detta kan interagera, påverkas och förändras. Inte minst med 

tanke på att lärobokstexterna representerar olika tidsperioder. I nästa stycke presenteras några 

hållpunkter jag kan stödja mig på under uppsatsarbetets gång.  

 

1.3.3 Grundläggande utgångspunkter inom diskursanalys 

En viktig utgångspunkt för att kunna nyttja diskursanalysens förtjänstfullhet är att reflektera 

över varför människan gör som hon gör och vad det kan vara som är avgörande för att dessa 

mänskliga beteenden kommer till uttryck. Winther Jørgensen & Phillips refererar till 

samhällsvetare Vivien Burr som betonar vikten av att vara ifrågasättande på föreställningar i 

vardagen, som vi många gånger tar för givna. Författaren har sammanställt några 

grundläggande utgångspunkter inom diskursanalysen. Burr menar att diskursanalytikern bör 

inta en”... kritisk inställning till självklar kunskap.”
10

 Kunskap är föränderlig och präglad av 

sin historia och kulturella kontext. Kunskap betraktas som en social konstruktion, och därmed 

är den inte lika med sanning. Kunskap är även beroende av tid och rum, och det är det sociala 

sammanhanget som avgör vad som hålls för sant eller falskt. Diskursanalytikern bör även vara 

uppmärksam på att det finns ett samband mellan kunskap och social handling, menar Burr. En 

människas beteende, förhållningssätt och uppfattning om sin omvärld är präglat av tid, rum, 

familje- och samhällsstrukturer och är ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv socialt 

konstruerat.
11

  

 

1.3.4 Diskursanalytiska inriktningar  

Diskursanalys omfattar, förutom språkanalytiska tekniker, även filosofiska föresatser om 

språkets funktion och språket som social konstruktion av världen. Winther Jørgensen & 

Phillips beskriver diskursanalys som en paketlösning, och således innehåller den både 

                                           
9
 Otterbeck, Jonas. 2001. Islam på svenska. Lund. s. 39-40. 

10
 Winther Jørgensen & Phillips, s. 11- 12. 

11
Winther Jørgensen & Phillips, s. 11- 12.  
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teoretiska och metodologiska riktlinjer för hur ett forskningsområde kan tillämpas.
12

 

Diskursanalys och dess inriktningar lägger fokus på språkliga uttryck där språket betraktas 

som ett verktyg för att skapa en bild av verkligheten.  

 

Winther Jørgensen & Phillips presenterar tre olika inriktningar, vilka innefattar diskursteori 

enligt sociologerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, kritisk diskursanalys enligt 

språkvetare Norman Fairclough, samt diskurspsykologi.13 I Ernesto Laclau och Chantal 

Mouffes diskursteori är nyckelordet diskursiv kamp. Med det menar Laclau & Mouffe att 

diskurser hela tiden är i kamp om att uppnå en hegemoni och fixera språkets innebörd, utifrån 

sin egen övertygelse. Vad gäller den kritiska diskursanalysen har den sina rötter i lingvistiken 

och i Faircloughs teori riktas intresset mot förändring. Man blickar alltså tillbaka på tidigare 

etablerat språkbruk, vilket i sig refererar tillbaka till diskursiva mönster, och undersöker hur 

texter kan hänga ihop med andra texter och diskurser. Diskurspsykologin däremot inriktar sig 

främst mot mindre diskurser och på individen, vilket inte stämmer överens med uppsatsens 

syfte.
14

 Den kritiska diskursanalysen enligt Fairclough och diskursteori enligt Laclau & 

Mouffe lämpar sig båda för mitt ändamål, eftersom min undersökning tar sin utgångspunkt i 

lärobokstexter som ska ställas i relation till såväl förändring över tid som till andra diskurer. 

 

1.3.5 Språkliga verktyg 

För att lättare kunna kartlägga hur diskurserna tar sig uttryck i texten tar jag hjälp av några 

textanalytiska verktyg. Winther Jørgensen och Phillips förklarar innebörden av några 

grammatiska element, såsom transitivitet och modalitet. Vid analys av transitivitet tittar man 

på hur företeelser och processer hänger samman med subjekt och objekt, eller hur de inte gör 

det. Ett sätt kan vara att utelämna agenten och istället använda passiv form, som exempelvis 

”tre specialpedagoger varslades om uppsägning igår”, vilket kan uppfattas som att ingen är 

ansvarig för dessa varsel. I en sådan språklig konstruktion läggs större vikt vid effekterna än 

vid händelserna som föregick processen. Beträffande modalitet beskriver det hur en mening 

                                           
12

 Winther Jørgensen & Phillips, s. 10. 
13

 Se Winther Jørgensen & Phillips Diskursanalys som teori och metod (2000) för vidare förklaring av dessa 

angreppssätt (diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi). 
14

 Winther Jørgensen & Phillips, s. 13 och 96. 
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kommer till uttryck i text och hur exempelvis ett påstående framställs. Själva ordet betyder 

´sätt´ och modalitet syftar på ”talarens grad av instämmande i [...] en sats.”
15

  

 

Sanning är också ett slag av modalitet. Genom att instämma helt och fullt i satsen, förmedlar 

talaren att detta är obestridbart, exempelvis ”marknadsräntan är på väg uppåt”. Om det 

däremot står att ”marknadsräntan förväntas stiga” anger en sådan sats inte en lika hög grad av 

säkerhet. Det finns många exempel på modalitet och en som ofta förekommer i massmedia är 

den kategoriska modaliteten. Då framställs tolkningar inte sällan som de vore sanningar, 

exempelvis ”regeringen är i kris” istället för ”det råder osämja på regeringskansliet”.
16

 Ett 

annat sätt att gömma sig bakom tolkningens dilemma är att ge liv åt materia som exempelvis 

”Vedaböckerna säger” eller ”hinduismen menar”. I ”Literacy, Reification and the Dynamics 

of Social Interaction” (2005) refererar författarna David Barton och Mary Hamilton till 

Etienne Wengers definition av begreppet reifikation: 

´the process of giving form to our experience by producing objects that congeal this experience into 

´thingness´. In so doing, we create points of focus around which the negotiation of meaning becomes 

organized….Any community of practice produces abstractions, tools, symbols, stories, terms and 

concepts that reify something of that practice in a congealed form´
17

 

 

Att tillskriva abstrakta konstruktioner en vilja eller agens, så kallad reifikation, är ytterligare 

ett sätt att hamna i medvetna eller omedvetna diskursiva strategier. Man vill alltså via språket 

skapa en sanning.  

 

1.3.6 Praktiskt tillvägagångssätt 

Läroböckernas text ligger till grund för analysen och för att exemplifiera texten plockar jag ut 

citat ur de kapitel som behandlar hinduism, vilka jag därefter analyserar enligt ett system som 

jag här ska redogöra för. Förutom ovan nämnda analysverktyg har jag även tagit intryck av 

det tillvägagångssätt som Antoon Geels beskriver i artikeln ”Grundad teori” i Människor och 

makter (2008). Märk väl är det inte grundad teori jag använder, utan endast den kodning 

Geels beskriver. Han förklarar att i syfte att finna mönster och händelseförlopp som hör ihop 

görs kontinuerligt jämförelser av materialet. För att kunna hitta dessa mönster behöver man 

                                           
15

 Winther Jørgensen & Phillips, s. 87. 
16

 Winther Jørgensen & Phillips, s. 87-88. 
17

Barton, David och Hamilton, Mary. 2005.”Literacy, Reification and the Dynamics of Social Interaction”. I: 

Barton, David & Tusting, Karin (red.): Beyond Communities of Practice. New York. s. 26. 
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koda en del händelser eller data, och ge dem en beteckning och en innebörd, vilket betyder att 

man sätter namn på specifika händelseförlopp eller situationer. Exempelvis kan jag välja att 

koda ett återkommande tema såsom ”andrafiering” och då i detta fall inom hinduism.
18

 

 

För att på ett likvärdigt och strukturerat sätt kunna göra jämförelser mellan de fyra 

läroböckerna från 1970- t.o.m. 2000-talet, och utgå från läroboken från 1912, har jag kodat 

analysmaterialet i tre teman: orientalism, andrafiering och den protestantiska blicken. Dessa 

teman stämmer även överens med den teoretiska delen i uppsatsen. Temana är till för att jag 

på ett överskådligt sätt ska kunna belysa dessa tre fenomen – dels i varje lärobok och dels 

över tid. Varje lärobok presenteras i kronologisk ordning, där de tre temana behandlas. Jag 

analyserar den citerade texten med hjälp av de textanalytiska verktyg jag tidigare presenterat: 

passiv form, agens, modalitet, reifikation och värdeladdade ord. Dessa verktyg har valts ut för 

att kunna lyfta fram det som inte syns explicit i texten. Exempelvis kan ett ord som ”ras” 

innehålla en värdeladdning, samtidigt som det är beroende på när och hur det uttalas, och av 

vem. Vad jag däremot inte kommer att undersöka i föreliggande uppsats är hur diskursen 

relaterar till en faktisk verklighet i Indien. 

 

1.3.7 Tidigare forskning  

Språkvetare Monica Reichenberg, har i Röst och kausalitet i lärobokstexter (2000), undersökt 

hur språket i läroböcker påverkar förståelsen av en text. Även pedagogikprofessor Boel 

Englunds forskningsintressen är språk och text, och i rapporten Läromedlens roll i 

undervisningen (2006) redogör hon för lärobokens roll i skolan. Reichenberg såväl som 

Englund menar att läroboken är det dominerande läromedlet i skolan och att läroböcker är en 

auktoritativ kunskapskälla. Religionsvetaren Kjell Härenstam har i Skolboksislam. Analys av 

bilden av islam i läroböcker i religionskunskap (1993) och En granskning av hur 

religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker (2006) undersökt läroböcker om 

religionskunskap. Härenstam har bland annat kommit fram till att läroböcker har ett stereotypt 

framställningssätt, både i framställningen av muslimer och hinduer. I Kan du höra vindhästen 

(2000) gör Härenstam didaktiska reflektioner över läroböckers uttryck och förmedling av 

kunskap, vilket även Jonas Otterbeck diskuterar i artikeln ”Vad kan man egentligen begära? 

                                           
18

 Geels, Antoon. 2008. ”Grundad teori”. I: Människor och makter. Halmstad, s. 30. 
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Läromedelstexter om islam” (2004). Härenstam och Kamali diskuterar båda en 

läroboksförfattares komplicerade uppgift. Vidare har Masoud Kamali i Ett europeiskt 

dilemma (2005) och i Skolböcker och kognitiv andrafiering (2006) på uppdrag av regeringen 

försökt att urskilja och beskriva de mekanismer som kan ligga bakom strukturell/institituonell 

diskriminering i relation till minoritetsgrupper i samhället. Utredningarna är intressanta för 

uppsatsen för att resultaten bland annat visat på att föreställningen om ett vi- och dem 

förhållande reproduceras, bland annat, genom utbildningssystemet vilket i sin tur återskapar 

stereotyper av de som benämns som ”de andra”.  

 

Jag vill även presentera läromedelsforskning på C-nivå med liknande syfte och frågeställning, 

som denna undersökning, om inte annat för att motivera att forskning på denna nivå är 

betydelsefull. Mattias Ander har i Läromedelsanalys i religionskunskap - Utifrån Lpo-94 

(2008) kunnat visa på att läroböcker i religionskunskap till viss del inte uppfyller kursplanens 

strävansmål. Bland annat har kristendomen intagit en dominerande roll framför andra 

religioner. Stefan Helgessons uppsats Läroböckers framställning av Hinduismen (2008) visar 

på att orientalismen präglar framställningen av hinduism. Även Marcus Tells ”... här ser jag 

lyckoguden med feta kinder och istermage”. Förekomsten av ”Den Andre” i svenska 

läromedel för religionskunskap samt i missionärsskildringar från 1900-talets japanmission 

(2006), visar på att de texter han undersökt genomsyras av ett orientalistiskt synsätt.  

 

Erika Leva och Therese Tåges, Läromedel i skolan ‒ finns det perfekta läromedlet? (2006) 

resultat pekar däremot på att det finns en del skillnader mellan de undersökta läroböckerna. 

Leva & Tåge menar att böckerna dels har olika framställningssätt av religioner och 

livsåskådningar, och dels ligger skillnaden mellan hur de är disponerade samt på dess urval. I 

relation till min uppsats har ingen av de nämnda uppsatserna behandlat samma läroböcker 

som denna undersökning. De har inte heller intagit ett diakront perspektiv, eller tagit 

utgångspunkt hos Nathan Söderblom, vilket kan ses som att föreliggande uppsats kan tillföra 

något av värde till kunskapsbanken. 
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1.3.8 Urval  

Läroböckerna som undersöks är från 1912, 1970, 1983, 1998 och 2006, och undersökningen 

intar således ett diakront perspektiv. Min undersökning tar sin utgångspunkt i Nathan 

Söderbloms lärobok Översikt av allmänna religionshistorien (1912), för att sedan göra 

jämförelser med fyra andra läroböcker. Varför jag valt ut Söderbloms verk beror på att 

Söderblom, både i egenskap av präst, ärkebiskop och författare, kom att bli en ansedd person 

och en inspirationskälla för såväl samtida som framtida författartradition. I ”Stereotyper styr 

vår syn på islam” (2001) skriver Otterbeck att Söderblom sannolikt haft inflytande på 

läroböckers skildring av religioner och livsåskådningar.
19

 Även religionshistoriker Christer 

Hedin menar, i sin artikel ”Nathan Söderbloms uppfattningar om islam” (1997), att 

Söderblom tillhört nittonhundratalets mest inflytelserika religionshistoriker. Hedin hävdar att 

Söderblom influerat såväl fortsatt forskning som opinionsbildning.
20

  

 

De moderna läroböckerna har valts ut för att de ska representera ett tidsspektra och tidigt i 

uppsatsprocessen gjordes urvalet med tanke på upplagans storlek. Det fanns fyra läroböcker 

från tidigt 1970-tal avsedda för gymnasiet, i Libris sökkatalog. Orsaken till det låga antalet 

böcker kan bero på att gymnasieskolan slogs samman med de tidigare skolformerna, 

yrkesskola och fackskola, och en enhällig läroplan för gymnasieskolan (Lgy-70) trädde i kraft 

först 1970.
21

 Valet föll på De stora livsfrågorna (1970) av Nils Beltzén, Benkt-Erik Benktson, 

Yngve Bogren och Olof Pettersson. Om Beltzén et als lärobok finns det dessvärre inga 

uppgifter om. Den publicerades av Läromedelsförlaget och uppgifter om upplagans exakta 

storlek finns inte att tillgå, då Läromedelsförlaget inte längre existerar. Ett av de större 

förlagen som ger ut läromedel är Almqvist & Wiksell som numera ingår i Liber AB. Vid 

telefonkontakt med redaktionschef Tomas Sjösten på Liber AB, får jag veta att uppgifter som 

handlar om antalet utgivna böcker eller upplagors storlek finns att tillgå från tidigast år 

1992.
22

  

 

                                           
19

 Otterbeck, Jonas. 2001. ”Stereotyper styr vår syn på islam”. Stockholm. s. 3. 
20

 Hedin, Christer. 1997. “Nathan Söderbloms uppfattningar om islam”. I: TfMS: Tidskrift för 

mellanösternstudier, nr 1/97. s. 32. 
21

 Härenstam, Kjell. 1993.  Skolboks-islam. Göteborg. s.9-11. 
22

 Sjösten, Tomas. Redaktionen Liber AB 081114. 
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Sten Rodhe och Bo Nylunds Religionskunskap (1998) och Börge Rings Religion och 

sammanhang (2006) hade båda stora upplagor, enligt Tomas Sjösten.
23

 Rodhe & Nylunds bok 

gavs ut i 6000 exemplar. Följande år kom den ut i 12000 exemplar och har därefter tryckts i 

fler upplagor. Den var mycket omtyckt, enligt Sjösten. Även Börge Rings bok är en mycket 

omtyckt lärobok, vilken gavs ut i första upplagan 2002 i 12000 exemplar och i 5000 exemplar 

2005. Den har omarbetats och sedan kommit ut i stora utgåvor och är på väg att tryckas i fler 

upplagor. Enligt Sjösten var Lennart Koskinen, Sören Levén, Börje Andersson och Åke 

Magnussons bok Vad ska man tro? (1983) en mycket omtyckt bok som gavs ut i flera utgåvor 

och i stora upplagor. Emellertid behöver inte stora upplagor innebära att böckerna blivit sålda 

och distribuerade. Dylika uppgifter lämnas inte heller ut av förlagen. Oavsett om läroböckerna 

köpts upp av en skola behöver det inte heller betyda att de använts i någon större omfattning. 

Urvalet kan således inte vila på kriterier om upplagors storlek. Läroböckerna valdes till slut 

efter dess utgivningsår, och där det funnits flera böcker att välja mellan har tillgänglighet styrt 

valet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
23

 Sjösten, Tomas. Redaktionen Liber AB telefonintervju 081114. 



15 

 

2. Bakgrund och teoretisk referensram 

2.1 Läromedelsforskning 

2.1.1 Läroböckers betydelsefulla roll 

I rapporten Läromedlens roll i undervisningen (2006) belyser Boel Englund, bland annat, 

vilka läromedel som används och också vilka faktorer som spelar in i valet av läromedel. I 

utredningen förs vidare en diskussion där resultaten ställs i relation till styrdokumenten och 

skolans mål om en likvärdig skola.
24

 Rapporten visar på att läroboken har intagit, och 

fortfarande gör, en central roll i den svenska skolan. Läroböcker och tryckta läromedel, nu 

liksom tidigare, är de läromedel som är dominerande i undervisningen. Englunds studier visar 

på att lärobokens starka ställning som kunskapsförmedlare gör att den också fått en 

legitimerande funktion. Englund menar att skolledare, lärare och föräldrars tillit till läroboken 

som kunskapsförmedlare är stark, och en del lärare ser den till och med som garant för att 

läro- och kursplaners mål blir uppfyllda. Läroböcker i allmänhet och uppslagsböcker i 

synnerhet räknas som särskilt auktoritativa texttyper som påverkar och gör intryck på 

människor, men sällan blir ifrågasatta.
25

 Monica Reichenbergs undersökning Röst och 

kausalitet i lärobokstexter (2000) visar också på att läroboken har en dominerande roll i den 

svenska skolan. För de lärare som inte har utbildning i ämnet, har läroboken extra stor 

betydelse, om inte annat för att skaffa nödvändig ämneskunskap. Reichenberg, i likhet med 

Englund, anmärker på att läromedel och dess författare inte längre utsätts för granskning då 

den statliga kontrollen av läromedel försvann 1991, då Statens Institut för Läromedel (SIL) 

upplöstes.26
  

 

2.1.2 Läroböcker och kognitiv andrafiering 

Masoud Kamali är sociolog, socionom och professor i socialt arbete. Utredningen om ”Makt, 

integration och strukturell diskriminering” tillsattes av regeringen, i syfte att ta reda på vilka 

mekanismer som ligger till grund för en reproduktion av ett vi- och dem förhållande i det 

svenska samhället.27 Kamali har i sin rapport Skolböcker och kognitiv andrafiering (2006) 

                                           
24 

Englund, Boel. 2006. Läromedlens roll i undervisningen. Stockholm. s. 178. 
25

 Englund. s. 25-26. 
26

 Reichenberg, Monica. 2000. Röst och kausalitet i lärobokstexter. Göteborg. s. 27-31. 
27

 de los Reyes, Paulina & Kamali, Masoud (red.) 2005. Bortom Vi och Dom. Stockholm.  s. 2-3. 
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analyserat läroböcker om religionskunskap, avsedda för gymnasieskolan. Han har jämfört hur 

islam, hinduism och kristendom framställs i böckerna. Resultatet visar på att islam och 

hinduism föreställs som ”de andra” – och också som ”invandrarreligioner” – medan 

kristendomen framställs som ”vår religion”.28 Den moderna utbildningen har intagit en roll att 

skapa en nationell vikänsla, bland annat genom läroböckers språkbruk.
29

 Kamali, med 

hänvisning till Berger & Luckmann, menar att man genom språket införlivar systemets 

normer. Via utbildningssystemet formas elevernas kognition, ”vilken består av språkliga 

begrepp, kategorier och diskurser.”
30

 I läroböcker förekommer termer såsom ”gemensam 

religion”, gemensam kultur” och ”gemensam historia”, samt en framställning av stereotyper 

av ”de andra”, vilket bidrar till en reproduktion, bland annat, via utbildningssystemet.
31

 

Kamali hävdar att läroböckers innehåll är diskriminerande, i synnerhet, mot elever med 

invandrarbakgrund. Kamali ser det som högst anmärkningsvärt att en av de mest viktiga 

samhällsinstitutionerna hjälper till att skapa socioekonomiska och etniska klyftor i ett 

samhälle där utbildningssystemet egentligen är till för att främja demokratiska värden.
32

 

 

2.1.3 Läroböckers framställning av religion/trosuppfattning 

Religionsvetaren Kjell Härenstam hör till dem som analyserat läroböcker och jämfört 

innehållet i förhållande till styrdokumenten. I Skolboksislam (1993) har Härenstam analyserat 

bilden av islam i läroböcker om religionskunskap. Oftast framställs muslimer som stereotyper, 

och fokus ligger på det som är annorlunda. Däremot är det sällan det står något rent sakfel i 

läroböckerna, menar Härenstam. Innehållet i läroböckerna förändrar sig dock i takt med att 

läroplaner och samhället förändras. I Kan du höra vindhästen (2000) diskuterar Härenstam 

bland annat hur buddhism framställts i läroböcker som en ”västerländsk idealbuddhism.”
33

 

Mycket fokus ligger på den ursprungliga buddhismen och centrala texter. Härenstam ser detta 

”som ett svar på västerlandets behov av rationell religion.”
34

 I sin rapport, En granskning av 

hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker (2006), har Härenstam 

undersökt läroböcker om religionskunskap, avsedda för både grundskolan och gymnasiet. 

                                           
28

 Kamali, Masoud. 2006. ”Skolböcker och kognitiv andrafiering”. I: Sawyer, Lena och Kamali, Masoud (red.) 

Utbildningens dilemma – demokratiska ideal och andrafierande praxis. SOU 2006:40. Stockholm. s. 51. 
29

 Kamali. 2006. s. 47. 
30

 Kamali.2006. s. 47. 
31

 Kamali.2006.s. 47. 
32

Kamali. 2006. s 95. 
33 

Härenstam, Kjell. 2000. Kan du höra vindhästen. Lund. s. 63. 
34 

Härenstam. 2000. s. 19. 
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Undersökningen har avgränsats till att analysera framställningen av hinduismen och islam.
35

 

Resultatet har visat på att böckerna har ett tendentiöst urval. Exempelvis kan hinduism och 

islam få en stereotyp framställning där hinduismen presenteras med en fredlig och pacifistisk 

framtoning medan islam blir representativ för fundamentalistiska tendenser.
36

  

 

Härenstam konstaterar genom jämförelse undersökningarna från 1993 och 2006 att en 

förändring skett av framställningen av islam i läroböcker. Dock har inte samma 

förändringstrend ägt rum beträffande framställningen av hinduismen. En anledning till detta 

kan bland annat vara att inte hinduismen lyfts fram på samma sätt i media som islam, vilket 

delvis beror på muslimska organisationers inflytande i samhällsdebatten i Sverige.
37

 

Härenstam menar även att ett ensidigt och subjektivt urval i läroböcker kan medföra en risk 

för att väcka främlingsfientlighet till liv, till och med i större utsträckning än en renodlad 

propagandatext, där författaren avsiktligt propagerar för sin sak.
38

  

 

2.1.4 En läroboksförfattares dilemma 

Det är hur som helst inget enkelt uppdrag att skriva läroböcker, vilket Otterbeck diskuterar i 

artikeln ”Vad kan man egentligen begära?” (2004). Innehållet i en lärobok ska vila på 

vetenskaplig grund och också skapa förutsättning för ett kritiskt förhållningssätt. Uppdraget 

att skildra en världsreligion på några sidor är inte helt okomplicerad, men det finns dock en 

hel del som kan förbättras i texterna. Otterbeck tar som exempel att det är speciellt viktigt att 

det klart framgår vem som framför sin åsikt eller tolkning i en text, så att inte agenten döljs. 

Att dölja vem som uttrycker vad, kan innebära att ett maktförhållande skapas, vilket kan 

relateras till Foucaults teori, vilken jag diskuterar i metoddelen. Otterbeck lägger också vikt 

vid att läroboksförfattaren klargör sitt urval och redogör för varför en del områden eller 

perspektiv finns med, eller inte. Genom att berätta varför man som författare valt bort ett 

specifikt område, minimerar man risken att läsaren uppfattar läroboken som en heltäckande 

beskrivning av en religion eller livsåskådning. Otterbeck trycker på en annan viktig aspekt 

och det är att sådant som berörs i texten måste kontextualiseras, det vill säga sättas in i sitt 

                                           
35

 Härenstam, Kjell. 2006. En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker. 

s.9. 
36

 Härenstam. 2006. s. 34-35. 
37

 Härenstam. 2006. s. 47. 
38

 Härenstam, 2006. s.5. 
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sammanhang och förklaras. Otterbeck menar att det man faktiskt kan begära av 

läroboksförfattare är att tydliggöra val av perspektiv, att tillföra mer reflektion och att 

författarna gör sig fria från tidigare lärobokspresentationer. 
39

  

 

2.1.5 Styrdokumenten i förhållande till läroböckers utformning 

Kjell Härenstam redogör i sin läromedelsanalys Skolboksislam (1993) när och på vilket sätt 

religionsämnet, med betoning på islam, påverkats av läroplanernas förändring. År 1962 

ändrades läroplanen och kristendomskunskapen skulle därefter presenteras ur ett 

ickekonfessionellt perspektiv, och lärare skulle inta ett så objektivt synsätt som möjligt. I 

1969 års läroplan för grundskolan (Lgr-69) ändras kristendomskunskap till religionskunskap 

och här läggs större fokus på kollektivet, och även betoning på internationell medvetenhet. I 

1980 (Lgr-80) betonas det internationella medvetandet än starkare och värderingsfrågor 

såsom jämlikhet mellan könen betonas, samt större fokus på individen. En ny läroplan för 

gymnasieskolan (Lgy-70) trädde i kraft 1970, efter att gymnasieskolan blivit sammanslagen 

med de tidigare formerna, yrkesskola och fackskola.
40

 Inte förrän 1994 revideras Lgy-70 och 

Lgr-80 för att ersättas av nuvarande Läroplan för- de obligatoriska respektive de frivilliga 

skolformerna (Lpo-94) och (Lpf-94). Styrdokumenten förändras över tid, i takt med samhälles 

förändring, vilket också visar sig i läroböcker, om än med någon fördröjd effekt. Det som var 

relevant under lärobokens framställning kan efter bara en kort tid visa sig vara mindre viktigt.  

 

2.2 Orientalism 

Den palestinske författaren och litteraturprofessorn Edward W. Said (1935-2003) gav ut sitt 

inflytelserika verk Orientalism 1978. Saids bok skakade om bland forskare och akademiker 

och debatten som följde om ”den andre” har bidragit till fortsatt analys och diskussion. Enligt 

Otterbeck medförde Saids kontroversiella verk att många författare och forskare kom till 

eftertanke och blev tvungna att revidera sitt material.
41

 I boken argumenterar Said mot den 

dikotomi som väst/öst utgjorde och menar att det handlade om en, av västvärlden skapad, 

kolonialistisk konstruktion. Said hävdar att för att kunna definiera Europa, eller Västerlandet, 

                                           
39

 Otterbeck, Jonas. 2004. ”Vad kan man egentligen begära?”. I Didaktikens Forum, nr. 1/04. s. 69-70. 
40

 Härenstam, 1993. Skolboksislam, Göteborg. s. 9-11. 
41

 Otterbeck. 2001. s. 1 
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skapades en motbild eller motidé i Orienten.
42

 Orienten framställdes som kontrast till 

Västerlandet. Said menar att den bild som skapades var att Västerlandet hade ansvar för 

Orientens rekonstruktion och till och med dess räddning.
43

  

 

Said framhåller att orientalism är ett upprättat ”system för att citera verk och författare.”
44

  

Utifrån, bland annat, västerländsk vetenskap, litteratur och konst hade bilden av Orienten växt 

fram som exotisk, annorlunda och efterbliven. Denna föreställning var i början på 

artonhundratalet enkel att kombinera med rasbiologisk ”vetenskap” som kategoriserade 

människor efter raser. Den europeisk/ariske människan betraktades som högre stående, medan 

den orientalisk/afrikanske, sågs som en lägre stående människa. För imperialismen blev denna 

utgångspunkt en alldeles utmärkt grogrund för att ta sig rätten att ”civilisera” de som man 

betraktade som efterblivna raser i underutvecklade kulturer.
 
Said påstår också att man i väst 

såg på orientalen som ett problem – ett problem som måste lösas – och därför var man helt 

enkelt tvungen att begränsa det ociviliserade, vilket passade väl in på kolonialmakternas 

erövringstanke.
45

 Orientalism betraktas av Said som en politisk doktrin. Bilden av Orienten 

som svagare och annorlunda i förhållande till väst, rättfärdigades och bevarades i allmänna 

kulturella uttryck - i syfte att stärka föreställningen om Europas och Asiens olikheter.
46

 Said 

ser på förhållandet mellan Västerlandet och Orienten som ett maktförhållande.
47

 Under 

artonhundratalet var varenda europé, enligt Said, rasistisk, imperialistisk och till stor del även 

etnocentrisk.
48

  

 

I likhet med Said beskriver den brittiske sociologen Gerard Delanty i Europa - idé, identitet, 

verklighet (2003) hur idén om ”den andre” skapas. Delanty, som inspirerats av Said, skriver 

att det under 1800-talet skapades en myt som innebar att Västerlandet nästan var tvungen att 

ingripa för att återge Österlandet dess försvunna känsla för civilisation. Delanty hänvisar till 

uttrycket ”The White Man‟s Burden”.49 ”Den vite mannens börda” kom att bli ett begrepp 

                                           
42

 Said, Edward, W. 1978.  Orientalism. Stockholm. s.3. 
43

 Said, s. 206-207. 
44

 Said, s. 25. 
45

 Said, s. 206-207. 
46

 Said, s. 204. 
47

 Said, s. 7. 
48

 Said, s. 204. 
49

 The Ballad of East and West (1899) dikt av den engelske författaren Rudyard Kipling (1865–1936). 
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som kännetecknade och rättfärdigade imperialism som en nobel och utvecklande handling. 

Europa var en förebild, och i den engelske författaren Rudyard Kiplings dikt, The Ballad of 

East and West (1899), var det engelsmän och amerikaner som bedömdes bäst lämpade att 

genomföra uppdraget att civilisera världen. Kolonialmakterna såg exempelvis slaveriet som 

en frälsning av Afrika, eftersom kristendomen och civilisationen då kunde breda ut sig.50
 För 

att hålla föreställningen om ”den andre” vid liv, förutsätts ett motsatsförhållande, menar 

Delanty. Han beskriver det som nödvändigt att framställa ‟den andre‟ i nedvärderande ordalag 

för att Europa skulle vidmakthålla sin överlägsenhet, vilket var ”[...] föreställningen om den 

primitiva människan, det despotiska och mystiska Österlandet, efterblivna och degenererade 

kulturer, den ädle vilden”.51 I motsatt förhållande stod Europa för ”friheten, framsteget, 

civilisationen och den kristna humanismen”.52 

 

2.3 Andrafiering  

Andrafiering är ett begrepp som har sitt ursprung i Saids föreställning om ”den andre”. I sin 

rapport Ett europeiskt dilemma (2005) menar Masoud Kamali att ”de andra” blir en 

sammansättning av ”ett mindervärdigt ansiktslöst kollektiv som gör ”oss” till en bättre art 

eller en bättre kultur.”
53

 Kamali hävdar att detta i sin tur frammanar en kulturell och biologisk 

rasism, och därigenom skapas en ideologi av underlägsenheten av ”de andra”. En ideologi 

skapar också förutsättning för vetenskapliga förklaringar, menar Kamali. Hos 

majoritetssamhället tar rasism och andraism
54

 sig uttryck i en narcissistisk föreställning där de 

som har en överlägsen position framställs som bättre, i förhållande till andra grupper, 

etniciteter eller nationer.
55

  

 

Den strukturella/institutionella diskrimineringen är lika utbredd i Sverige som i övriga 

Europa, påpekar Kamali. ”Diskrimineringen är normal, rutinmässig, och är därmed en 

integrerad del av våra vardagliga sociala relationer, dominerande maktstrukturer, regler samt 

                                           
50

 Delanty, Gerard. 2003. Europa – idé, identitet, verklighet. Göteborg. s. 131. 
51

 Delanty, s. 136. 
52

 Delanty, s. 136.  
53

 Kamali, Masoud. 2005. ”Ett europeiskt dilemma”. I: de los Reyes, Paulina & Kamali, Masoud (red.) Bortom 

Vi och Dom. Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering. SOU 2005:41. 

Stockholm. s. 29. 
54

 Kamali förklarar ”andraism” som svensk motsvarighet till det väletablerade engelska begreppet ”otherism”. 
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procedurer [...].”
56

 Diskrimineringen är integrerad i institutionerna, vilket i sig inte behöver 

vara avsiktligt menat av exempelvis politiker, arbetsgivare, forskare eller journalister.
57

 

Institutioner betraktas som ett samhälles grundpelare och är sammankopplade med varandra, 

varav skolan tillhör en av de viktigaste institutionerna.
58

 Hela det institutionella 

samhällsarrangemanget utgör således en förutsättning för reproduktion av bevarandet av de 

rådande maktstrukturerna. Kamali hävdar att vetenskapen i allra högsta grad har bidragit till 

att reproducera ett vidmakthållande av ett underlägset ”vi” och ett överlägset ”dem” och tagit 

hjälp av termer såsom ”ras”, ”religion” och ”kultur”.
59

 Inom utbildningssystemet har 

”nationen” spelat en central roll för skapandet av tillhörighet och vikänsla, menar Kamali.
60

 

Historieberättandet i vad som kan betraktas som sekulära och vetenskapliga svenska skolor, 

använder läroböcker som förmedlar ett ytterst eurocentriskt, nationalistiskt och kristet 

perspektiv. Kamali menar att ett selektivt historieberättande, beskriver ett överordnat 

civiliserat Europa med ett gemensamt kulturellt arv, vilket bidrar till fortsatt reproducerande 

av en vi- och dem ordning i samhället.
61

 

 

2.4 Den protestantiska blicken  

Antropologen Talal Asad ägnade redan på 1960-talet stort intresse för postkoloniala studier. 

Asad är född i Saudi Arabien och uppväxt i Pakistan. På den internatskola Asad gick var de 

flesta kristna och som muslim kom han därför att tillhöra en minoritet. Detta blev en 

erfarenhet som han senare hade god nytta av i sina fortsatta studier av relationen mellan Öst 

och Väst. Asads bok The Kababish Arabs: Power, Authority and Consent in a Nomadic Tribe 

(1970) handlade om kolonialismen och hur västmakterna använde sig som måttstock för att 

definiera Öst. Saids genomslag med Orientalism kom sannolikt att bekräfta den forskning 

Asad ditintills utfört. I Genealogies of religion: discipline and reasons of power in 

Christianity and Islam (1993) tar Asad sin utgångspunkt i den amerikanske antropologen 

Clifford Geertz definition av religion, “Religion as a Cultural System”, vilken Geertz 

redogjorde för i sin bok The Interpretation of Cultures (1973) [1966]:  
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A religion […] is “(I) a system of symbols which act to (2) establish powerful, pervasive, and long-lasting 

moods and motivations in men by (3) formulating conceptions of a general order of existence and (4) 

clothing these conceptions with such an aura of factuality that (5) the moods and motivations seem 

uniquely realistic”
62

 

 

Asad är inte i första hand ute efter att kritisera den väl ansedde antropologen, utan vill visa på 

att det inte är möjligt att använda sig av en enda universell definition av religion. Asad menar 

att det inte bara beror på att dess beståndsdelar och omständigheter är historiskt specifika, 

utan också att definitionen i sig är en historisk produkt av diskursiva processer.
63

 Olika sorters 

praktiker och diskurser får betydelse i det fält där religiösa framställningar – eller vilka 

framställningar det än gäller – skapar sin identitet och sin trovärdighet.
64

 Asad, menar att 

religioner är konstruktioner i sig, vilka i sin tur präglats och fortsätter att präglas, av såväl sin 

historia som sin samtid. I inledningen och i första kapitlet av boken diskuterar Asad hur 

kristendomen sedan medeltiden, influerat det västerländska samhället. Författaren menar att 

den protestantiska etnocentrismen kommer till uttryck när fokus läggs vid etik, moral och lära, 

vilket är det som kännetecknar kristendomen i stort.
65  

 

Frågan om hur kristendomens ideal reproducerats genom historien diskuterar även den 

amerikanske religionsvetaren Bruce Lincoln i Holy terrors. Thinking about Religion after 

September 11 (2006). Lincoln refererar till Asads kritik av Clifford Geertz´ 

religionsdefinition. Lincoln menar att Geertz´ syn på religion har blivit mer eller mindre 

hegemoniskt. Geertz´ definition av religion är väl implementerad inom utbildning i 

religionsvetenskap och har kommit att bli en klassiker inom sitt område. Det som Lincoln 

kritiserar är att definitionen faller väl ut – men bara för en viss typ av religiositet. Det ordval 

Geertz använder speglar den religion som definieras, vilket sammanträffar med den religion 

som bygger på en inre övertygelse och tro. Det är inte en tillfällighet att just protestantismen 

tillhör de trosinriktningar som passar in på Geertz´ definition, menar Lincoln, eftersom 

protestantismen i sig betraktas som en förebild för religion. Enligt Lincoln föreligger en risk 
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att andra trosinriktningar som inte faller in under Geertz´ definition kan komma att 

marginaliseras.
66

 

 

I linje med både Asad och Lincoln resonerar även Mary Douglas I Renhet och fara (2004) 

kring religion som en historisk och diskursivt präglad konstruktion. Douglas ger exempel på 

hur ett uttalande i Religion of the Semites (1889) av William Robertson Smith, kom att få stor 

betydelse i hur relationen mellan primitiv religion och moral, skulle emottas i 1890-talets 

akademiska kretsar. Enligt Douglas hade Robertson Smith tagit avstånd från primitiv folktro 

och istället anammat religionens etiska ideal.
67

 Douglas menar att: 

Eftersom den moraliska upphöjdheten i Israels religiösa begrepp var oomtvistlig och eftersom dessa 

religiösa begrepp under historiens lopp öppnat vägar för kristendomens ideal, vilka i sin tur hade tagit 

steget från katolicism till protestantism, så blev evolutionstendensen uppenbar. Vetenskapen stod således 

inte i motsats till utan blev skickligt tagen i anspråk för de kristnas syften.
68

 

 

Detta innebar att det uppstod en förtroendekris bland tänkare när vetenskapen inte kunde ge 

förklaringar till kristen uppenbarelse. För att kunna sammankoppla tro och vetande var man 

tvungen att tänka ut en passande modell för kristen tro. Douglas förklarar att några engelska 

filosofer – som inte kunde förmå att leva ett liv utan ett visst mått av transcendental 

övertygelse, men däremot var motståndare till uppenbarelsereligion – tog sig an problemet. 

Att avlägsna inslag av uppenbarelse inom den kristna åskådningen var början på en 

kontinuerlig process. Istället lade man fokus vid etiska principer som essensen i var sann 

religion, menar Douglas. Ett sätt var att väcka tankar om moral, och för att religionen skulle 

bli respekterad planterades den in bland de intellektuella. Bland annat fanns ett säte vid 

universitetet i Oxford, och när tro och vetande förenades inom de intellektuellas sfär, kunde 

man förändra samhällets syn på moral.
69

 Douglas hävdar att det historiskt sett banats väg för 

protestantismens ideal, inte minst har vetenskapen fungerat som budbärare och transportmedel 

för kristna ändamål.
70
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3. Analys av läroböckerna  

I analysen använder jag mig av följande analysverktyg vilka presenteras i 1.3.5 Språkliga 

verktyg: passiv form, agens, modalitet, reifikation och värdeladdade ord, för att bland annat 

kunna utröna sådant som inte explicit uttrycks i texten. Jag söker även efter utmärkande drag 

utifrån varje tema, vilka också är förankrade i teoridelen med samma rubriker – 2.2 

Orientalism, 2.3  Andrafiering och 2.4 Den protestantiska blicken. I enlighet med Saids teori 

om orientalism har österlänningen framställts i form av en ociviliserad vilde och beskrivits 

som något annorlunda eller exotiskt.
71

 I lärobokstexterna söker jag därför efter ord såsom 

”ras, ”ociviliserad” eller ”vilde”. I likhet med Said framhåller Delanty att ett 

motsatsförhållande sågs som en nödvändighet för att hålla föreställningen om ”den andre” vid 

liv. Till skillnad från framställningen av vilden framställdes västerlänningen som den som 

stod för framsteg, vetenskap och civilisation.
72

 Orientalism bygger inte sällan på dikotomier, 

såsom ”öst/väst” och förnuft ställs mot oförnuft. Det som förknippas med väst betraktas som 

överlägset, medan det som associeras med öst är mindre utvecklat och civiliserat.
73

  

 

Andrafiering har sitt ursprung i orientalism, men karakteriseras främst av ett vi- och dem 

förhållande. Kamali menar att där det föreligger en strukturell diskriminering framställs ”vi” i 

en överlägsen position i förhållande till ”dem”, och bland annat har vetenskap och litteratur, 

med hjälp av språkliga begrepp såsom ”ras”, ”religion” och ”kultur”, bidragit till att 

vidmakthålla och reproducera en över- och underordning i samhället.
74

 Den protestantiska 

blicken blir aktuell när kristendomen framställs som ideal, och fokus läggs på etik, moral och 

lära, vilket bland andra Asad framhåller.
75

 Såväl Lincoln som Douglas menar att 

kristendomen satt tydliga spår i det västerländska samhället. Det har tagit sig uttryck i att det 

som kännetecknar protestantismens kärna framställs som ett ideal och protestantismen har 

kommit att utgöra en mall för den sanna och rätta religionen.
76

 I analysen kan exempelvis 

språkliga uttryck såsom ”tro”, ”etik och moral” utgöra incitament för att lyfta fram den 

protestantiska blicken. 
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3.1 Översikt av allmänna religionshistorien (1912) 

Läroboken är skriven av Nathan Söderblom och är den första i sitt slag oh Söderblom blev 

den förste att försöka sammanställa religionshistorien i ett enda verk. Boken omfattar 202 

sidor och innehåller även kartor och bilder. Jag vill särskilt betona att eftersom Söderblom var 

verksam i en annan tid, är hans förutsättningar inte att jämföra med de övriga 

läroboksförfattarna. Söderbloms bok skiljer sig således både text- och dispositionsmässigt 

från de övriga läroböckerna som ingår i undersökningen. Boken är indelad i tre delar varav 

den första är I Makten och makterna. Här ingår exempelvis resonemang om tabu och riter. I 

den andra delen II Religionens gång till världshistoria berättar författaren om religioner i det 

forna Egypten, Grekland och Rom. Ett kapitel behandlar också islam. I kapitlet Bortre 

Österlandet 1 behandlar Söderblom om Indiens religioner och i Bortre Österlandet 2 

behandlas kinesiska religioner. I den tredje delen III Religionens grundbegrepp behandlar 

Söderblom Helighet, Gudstro och Gudsdyrkan. Boken är skriven i berättarform och texten är 

komprimerad och styckena långa. Trots indelning i olika rubriker löper temana in i varandra 

och hinduism kan således förekomma under andra rubriker än Bortre Österlandet 1. 

 

3.1.1 Orientalism  

I förordet problematiserar Söderblom svårigheten med att sammanfatta religioner och dess 

historia, bland annat av utrymmesskäl. Författaren tar även upp hur han tvingats komprimera 

jämförelsen mellan den indiska frälsningen och den västerländska uppenbarelsetron i kapitel 

sju Buddhism och kristendom.
77

 I inledningen av sin lärobok knyter Söderblom an till 

historiska skeenden i olika delar av världen och kopplar detta till hur olika kulturer utvecklats: 

Religionen har höjt sig över det primitiva stadiet, d. ä. över naturfolkens bruk och föreställningar, dels på 

grund av en högre materiell och andlig odling, såsom Egypten, Babylonien, Indien och Kina, dels genom 

Mose hos Israels stammar och Zarathusjtra i det gamla Iran.
78

  

 

Söderblom menar att högkulturer tillsammans med högaktade religiösa personligheter är 

faktorer som spelar in på religioners utveckling. Här innehåller texten kategorisk modalitet, 

det vill säga att tolkning framställs som sanning, när författaren menar att ”Religionen höjt sig 

över det primitiva...”. I delar av texten förekommer även reifikation genom att Söderblom gör 

religionen till agent och tillskriver den en vilja: ”För den indiska högre fromheten är det 
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gudomliga framförallt det ena, eviga, oändliga, och frälsningen vinnes förnämligast genom att 

fly bort från människolivets sysselsättningar och förbindelser.”
79

 Söderbloms sätt att se på 

religionshistoriens utveckling handlar också till stor del om att kategorisera 

religionstillhörighet med folkslag eller lokalitet: 

Man har på olika sätt sökt indela religionshistorien efter folkraser eller geografi eller också efter de olika 

religionernas väsen och utvecklingsgrad.[...] En indelning efter raser eller boningsort äger praktisk 

användbarhet och visar, hurusom besläktade folk kunna bibehålla religiös frändskap, fastän de under 

tidernas lopp flyttat långt ifrån varandra, såsom t.ex. arierna ha gjort.
80

  

 

I enlighet med Saids och Delantys resonemang ges här uttryck för orientalism när författaren 

använder sig av ord eller begrepp såsom ”folkraser” och ”naturfolkens primitiva praktiker”.
81

 

Söderblom beskriver vidare hur man genom religionshistorien försökt att kategorisera 

människor efter trosuppfattning och han lägger fokus på rasbegreppet. Geografiska gränser 

och utvecklingsgrad är andra kategoriseringsfaktorer som Söderblom nämner.  

 

Söderblom utgår i många fall från kristendomen och gör jämförelser med hur andra religioner 

praktiseras. På så sätt varvas de andra religionerna i texten och förekommer på flertalet 

ställen. Författaren håller inte alltid isär hinduism och buddhism och i inledningen förklarar 

Söderblom att: 

Den indiska religionen utmynnade i munk- och nunneordnar, av vilka buddhismen, grundad av Buddha 

477 f.Kr., är den förnämsta. [...] Buddhismen har från Indien utbrett sig i norr och öster ända till Kina och 

Japan, men måste i själva Indien lämna rum för brahmanismens och hinduismens uppblomstrande 

frälsningslära och gudsdyrkan.
82

 

 

I kapitel sju Buddhism och kristendom redogör Söderblom för buddhismens historiska 

utveckling: ”Redan före Kristi födelse hade buddhismen överskridit Indiens gränser. Efter den 

olika karaktär den erhållit i de länder, där den fattat fast fot, kan man indela den i sydliga och 

nordliga buddhismen.”
83

 Söderblom gör därefter jämförelser mellan buddhism och 

kristendom:”Historien är för kristendomen uppenbarelse, för buddhismen lidandets ständiga 

upprepning. Genom sin tro på livets mening och på framtiden har kristendomen givit det 
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andliga underlaget åt västerlandets vetenskapliga, tekniska och sociala kultur.”
84

 

Kristendomen förknippas här med västerlandets utveckling och tekniska framsteg.  

 

3.1.2 Andrafiering 

Eftersom andrafiering har sitt ursprung i Saids teori om orientalism går dessa begrepp inte 

sällan in i varandra. I flera avsnitt av Söderbloms text lägger författaren fokus på att arierna 

var ljusa i hyn och att urinvånarna var mörkhyade: ”Arierna inkommo i Pendjab kring Indus´ 

övre lopp och bredde [---] på de mörkhyade urinvånarnes bekostnad. Dessa senare bildade en 

lägre klass under de fria ariernas tre klasser”.
85

 De ljushyllta var de som kom att bli herrar 

över de mörka, vilket ligger i linje med Saids diskussion, vad gäller en överlägsen och en 

underlägsen ras.
86

 Söderblom inleder kapitlet om hinduism med en hänvisning till samtida 

forskning som visat på att ”... de ariska folkens urhem...”
87

 legat i gränsområdena mellan 

södra Sverige, Danmark och norra Tyskland. Därifrån hade de spritt sig vidare över bland 

annat Europa och Nordamerika:  

Huvudgrenarna av den ariska folkstammen, till vilken vi höra, äro germaner, kelter, latinare, greker, 

slaver, iraner och inder. Efter ytterfolken kallas arierna ofta indogermaner. [---] Ett minne från ariernas 

framträngande till sina nya hem i öster äro de indiska gudanamnen Varuna, Indra m.fl. på inskrifter, som 

man påträffat vid Boghazköi i Mindre Asien och som härröra från andra årtusendets mitt f. Kr.
88

 

 

Söderblom knyter ihop de ariska folkgruppernas släktskap med nordbor. Det är värt att notera 

att han därefter lägger fokus på hur de indiska gudarna kan förbindas med de ariska folken. 

Författaren ägnar flera sidor åt ”frälsning genom tro”, och skildrar hinduismens gudar och 

dess karaktärer. Han forsätter med att beskriva detta som ”... „trolleri‟ eller ‟underkraft‟, som 

låter världens mångfald uppstå [...].”
89

 Genom att använda ord som ”trolleri” och ”underkraft” 

urskiljs en över- och underordning. Söderblom ställer exempelvis ”naturfolk” eller ”primitiva 

kulturer” i relation till ”högre fromhet” och ”munk- och nunneordnar”, och därmed gör 

författaren en jämförelse med den kristna kontexten, men också med den buddhistiska.  
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Andra sammankopplingar som Söderblom gör är exempelvis när han jämför ariska 

invandrare, fornnordisk mytologi och den indiska gudavärlden: ”De ariska invandrarnes 

förnämste gud var Indra, lik vår Tor, stark, godmodig, tapper. Han dödade draken och utförde 

andra bedrifter, uppeldad av soma, den heliga rusdrycken, som han såvis tömde i sig.”
90

 ”I 

samma mån, som läran om somaoffret utbildades, mättes gudarnas betydelse efter deras 

ställning i offerceremonierna.”
91

 Söderlund lägger även betoning på offerkult. Ett vi- och dem 

perspektiv kan urskiljas exempelvis när författaren nämner ”vår Tor”. Söderbloms teman och 

egna föreställningar väver in i vartannat och temana i analysen blir därför integrerade. 

 

3.1.3 Den protestantiska blicken 

I inledningen redogör Söderblom för likheter inom den indiska och den buddhistiska 

religionen och den bibliska:”I den indiska fromheten och även inom buddhismen har denna 

tillit till en personlig gudom. [...] Den bibliska religionen ser i Gud framförallt den sedliga 

viljan, den heliga kärleken, [...] och som i tidens fullbordan gjort sig fullkomligt känd genom 

Jesus Kristus.”
92

 Söderblom redogör för hur Jesus som profet är betydelsefull för 

kristendomen. Vidare resonerar författaren om islam i förhållande till kristendomen: ”Från 

bibliskt inflytande härrör Muhammeds [...] arabiska profetreligion, islam, som utbrett sig vida 

och undanträngt kristendomen från dess ursprungsland, Palestina.”
93

 Här ger Söderblom 

uttryck för kategorisk modalitet när han beskriver hur islam trängt undan kristendomen. 

Kristendomen kopplas även ihop med kulturella och politiska yttringar:  

De två stora huvudströmningarna inom gudsdyrkan och frälsningsläran äro sålunda den indiska och den 

bibliska [---] Kristendomen är vår västerländska odlings religion. Skola vi vinna en överblick över 

religionens historia, måste vi taga vår utgångspunkt i vår egen odling, likaväl som den politiska historien 

och kulturhistorien hos oss ha till medelpunkt det västerländska statssystemet och den västerländska 

civilisationen.
 94

  

 

Söderblom menar att det är tvunget att ta avstamp i såväl kristendomen som västerländskt 

samhällssystem och civilisation, för att göra det möjligt att urskilja ett historiskt perspektiv på 

religioners utveckling. Författaren menar även att: 

                                           
90

 Söderblom, s. 90. 
91

 Söderblom, s. 90. 
92

 Söderblom, s. 2. 
93

 Söderblom, s. 2. 
94

 Söderblom, s. 3. 



29 

 

Vidare är kristendomen med dess föregångare i Israel och Grekland ojämförligt mera rik och sammansatt 

än den indiska religionen. [...] Därtill kommer att den bibliska religionsutvecklingen under tidernas lopp 

har kommit i historisk beröring med alla andra religioner, om vi undantaga de stammar, till vilka i våra 

dagar missionen ej ännu hunnit.
95

 

 

Kristendomen betraktas av Söderblom som den främsta, högsta och mest sammansatta. Fokus 

ligger också på kristendomens historiska utveckling, vilken av författaren betraktas som mer 

fullvärdig än andra religioners utveckling. Söderbloms lärobok är inte konsekvent indelad 

efter religioner eller kulturer, utan författaren diskuterar exempelvis kristendom, Indiens 

religion eller buddhism i olika delar av boken och i vissa fall i samma del av texten. Bland 

annat har Buddha och hans lära en central roll i texten. Trots att det finns ett enskilt kapitel 

om buddhismen behandlar Söderblom Buddha, dels som person och dels hans lära i stora 

delar av kapitlet om hinduismen: ”Buddhas insikt kunde sålunda sammanfattas i de fyra 

heliga sanningarna om lidandet[---]. Liksom Jesu visshet om sitt Messiaskall åtföljdes av 

frestelsen, uppkom av ”upplysningen” Buddhas särskilda frestelse.”
96

 Författaren gör 

jämförelser mellan Buddha och Jesus som religionsstiftare. Emellertid ser Söderblom att det 

finns skillnader mellan dessa religioner:  

Buddha hade sålunda ingen gudstro i egentlig bemärkelse. Visserligen trodde han liksom sina landsmän 

på en massa gudaväsen. Men de behövde frälsning likaväl som människorna. På dem kunde icke hjärtat 

helt förtrösta. Gud är enligt Luther den eller det, varpå hjärtat helt förtröstar. Buddhismen gudom är 

snarast den heliga trefalden eller läran (dharma) eller nirvana. Därför känner den äkta buddhismen icke 

bönen.
97

 

 

Söderblom refererar till den lutheranska övertygelsen som bland annat bygger på monoteism, 

gudstro och bön. Författaren ägnar också några sidor åt ”Frälsning genom tro. Sången om den 

Höge. Siva och Visjnu.”
98

 Här skildrar Söderblom hinduismens gudar och dess karaktärer. 

Exempelvis beskriver han hur Krishna ”... ‟nedstiger‟ till jorden på olika tider i olika 

skepnader.”
99

 Söderblom resonerar runt den kristna tron, och konstaterar att: ”Sålunda är tro 

förmer än verk. I sin rätta gestalt kan gudomen ses blott av den som troende, icke av den, som 

ägnar sig åt offer och askes.”
100

 Söderblom menar här att tron är mer betydelsefull än religiös 

praktik, vilket utgör en skiljelinje mellan hur Söderblom framställer kristendomen och hur han 

framställer exempelvis österländsk religion. 
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3.2 De stora livsfrågorna (1970)  

De stora livsfrågorna är skriven av Nils Beltzén, Benkt-Erik Benktson, Yngve Bogren och 

Olof Pettersson. Läroboken är uppdelad i fem delar vilka är följande: Livsbehoven, 

Moralproblem, Världsreligionerna, Religionslösa alternativ och Livsåskådningsdebatten. De 

världsreligioner som behandlas är Hinduismen, Icke-vediska religioner i Indien, Buddhismen, 

Östasiatiska religioner, Judendomen, Islam, De skriftlösa folkens religioner och 

Kristendomen. Vad gäller Hinduismen delar författarna upp kapitlet i följande avsnitt: 

Bakgrunden, Hinduismens allmänna karaktär, Gudsföreställning, Frågan om frälsningen, 

Kult och religiösa plikter, Folkliga inslag samt Reformer och reformatorer. 

 

3.2.1 Orientalism  

Under avsnittet Folkliga inslag finns en bild illustrerad av Anders Sten (1967) som föreställer 

ett skelett av en utmärglad lieman ridande på en ko, och även liemannen är avbildad som ett 

skelett.  Under bilden står följande text: 

En västerlänning har svårt att förstå, varför man inte tillgriper rationella åtgärder beträffande Indiens 

heliga kor. Bildade indier, t.ex. Indira Gandhi, har uttalat, att deras kultur är mycket gammal och rymmer 

på en gång stora värden och sådant som kan betecknas som vidskepelse. Bilden ovan av Anders Sten 

(SDS 24/1 1967) kan tolkas på ett västerländskt rationalistiskt sätt. Studera den noga och diskutera sedan 

bl.a. följande frågor:  

1. Varför anser sig indierna inte kunna slakta korna, inte ens i tider av hungersnöd och inte göra försök att 

utrota råttor?  

2. Hur ställer sig kanske en sekulariserad, resp. en troende hindu till bilden? Vilken uppfattning företräder 

troligen den västerländska betraktaren?  

3. Hur bör man förhålla sig, om man vill försöka vara tolerant?
101

 

 

Beltzén et al beskriver västerlänningar som rationella och för ett resonemang kring att vissa 

“bildade” indier såsom Indira Gandhi försökt förklara det som i läroboken skildras som ett 

dilemma, nämligen Indiens kor. Ett motsatsförhållande blir därmed tydligt då de andra 

indierna inte framställs som lika bildade. Även västerlänningar ställs här i motsatsförhållande 

till dessa presumtivt ”obildade” indier. Författarna utgår således från ett västerländskt 

perspektiv och anger sin tolkning som om den vore sanning, vilket är att betrakta som 
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kategorisk modalitet. Bilden av den avmagrade kon med dess döende och utsvultna ryttare 

bidrar även till att förstärka textens budskap. 

 

Författarna använder modalitet även i följande citat, när de redogör för hur reformator Mohan 

Roy (1772-1833) gick tillväga: “Han strävade efter att reformera utan att förkasta traditionen. 

Genom kontakt med kristendomen, islam och buddhismen ökades hans förståelse för andra 

religioner, men de djupaste sanningarna fann han alltjämt i hinduismen.”
102

 Beltzén et al 

anknyter till Roys tankar om att försöka assimilera religioner och ser reformatorns potential i 

att plocka värdefull kunskap från dessa: “Hans reformatoriska tankar kan sammanfattas i 

begreppet assimilation. Det man hämtade från Västerlandet skulle hjälpa hinduismen att på 

nytt upptäcka sitt egenvärde och göra den till en levande religion, som kunde bli universell.
103

 

I citatet döljer författarna agenten genom att använda sig av ”man”. Författarnas skildring av 

att Västerlandet behöver “hjälpa hinduismen” går också i linje med Saids teori om 

orientalism.
104

 Beltzén et al lyfter även fram Gandhis kamp att avskaffa kastväsendet i ett 

stycke i boken: ”... för att ingen skall lida för sin kast eller ras.”105 I boken utgår författarna 

ofta från ett västerländskt perspektiv: 

Från västerländsk utgångspunkt kan vi tycka, att den indiska gudsuppfattningen innehåller en motsägelse. 

[---] ”Enligt hinduen kan inte det gudomliga förklaras med rationella begrepp utan endast upplevas i 

hjärtat. Alla försök att göra det gudomliga åtkomligt för det mänskliga förnuftet måste därför leda till 

motsägelser.
106

  

 

I Beltzén et als lärobok förekommer ord såsom ”rationella” och ”förnuft”, vilket bidrar till att 

orientalism går att urskilja i framställningen av hinduer och hinduism. I avsnittet Folkliga 

inslag beskriver författarna hur hinduismen är präglad av naturdyrkan och magi: 

I den hinduism som hyllas av folkets breda lager finns en mängd olika inslag av naturdyrkan, t.ex. dyrkan 

av djur, floder, stenar, träd. Där finns inslag av astrologi och vad vi brukar kalla magi. Djurkulten är 

vanlig. Mest känd i Västerlandet är väl kons helighet. Templens gavlar och torn pryds med bilder av kor, 

och guden Krishna ser man ofta blåsa flöjt i en hop kor och kalvar. Kons helighet har orsakat, att 

boskapsstocken aldrig kunnat minskas. Inte heller har man kunnat gallra ut sämre exemplar eller skaffa en 

bättre boskapsras till Indien. Frågan om ursprunget till kons helighet kan ej besvaras.
107
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Genom att skriva ” ... vad vi brukar kalla...” döljer författaren vem/vilka som säger något. Ord 

såsom ”naturdyrkan”, ”magi” och ”djurkult” är ord som medverkar till föreställningen om den 

”andre”, eftersom ”den andre” på så sätt framställs som ociviliserad, vilket ligger i linje med 

såväl Saids som Delantys resonemang.
108

  

 

3.2.2 Andrafiering 

Beltzén et al beskriver i avsnittet Hinduismens allmänna karaktär hinduismen ur ett historiskt 

perspektiv: 

I nuvarande Punjab fanns stora städer, där hög materiell kultur blomstrade. De framdragande arierna 

förstörde den gamla stadskulturen och gjorde den inhemska befolkningen mer eller mindre till slavar. Den 

nya befolkningens religion känner vi till genom Vedaböckerna [---]
109

 En sannolik hypotes är, att de tre 

högre kasterna representerar de ljushyade arierna, som omkring 1500 f. Kr. trängde in i Indien och 

underkuvade de mera mörkhyade infödda.
110

  

 

Förutom att författarna beskriver ariernas utbredning lägger de fokus på hudfärg och över- 

och underordning. Andrafiering är inte lika framträdande som orientalism i Beltzén et als 

lärobok, men förekommer i språkbruket, exempelvis i rubriken Hinduismens allmänna 

karaktär då hinduismen tillskrivs agens. 

 

3.2.3 Den protestantiska blicken 

I den första delen av boken som kallas Livsbehoven inleder författarna med en illustration och 

ett utdrag ur Daniel Defoes Robinson Crusoe från 1719: 

Robinson Crusoe vill – för att tala med en av de många, som satt sig in i hans situation – inte bara existera 

utan också vara civiliserad. [---] En vacker dag syns fotspår i sanden, som leder till en plats, där 

‟blodtörstiga vildar‟ suttit nedhukade vid ‟den omänskliga festmåltiden på sina medmänniskors kroppar‟. 

[---] ‟Ganska ofta gjorde jag mig den frågan: Hur kan jag veta vad Gud själv anser i förevarande speciella 

fall? De handlar inte mot sitt samvetes röst, de hejdas inte av ett bättre vetande. De vet inte att de begår 

orätt...‟.
 
För Robinson Crusoe hänger frågorna om rätt och orätt ihop med frågan om Gud.

111
 

 

Texten om Robinson Crusoe använder författarna som ett diskussionsunderlag för frågor runt 

gudstro, mänskliga behov och existentiella livsfrågor. Robinson framställs som en kristen och 

civiliserad västerlänning omgiven av ociviliserade vildar. Det som inger hopp och håller 
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honom vid gott mod är tron på gud, även om han ibland tvivlar. Texten om Robinson 

förmedlar ett orientalistiskt synsätt, dels genom språkbruket i texten och dels genom att texten 

bygger på dikotomier där västerlänningen framställs som civiliserad till skillnad från vilden. 

Författarna förmedlar här att tron på gud hänger ihop med såväl existens som civiliserad 

livssituation och att tron är ett av de mänskliga behoven. Genom att använda gammal klassisk 

litteratur som Defoes bok om Robinson ger lärobokstexten också uttryck för såväl orientalism 

som den protestantiska blicken då etiska dilemman också kan diskuteras utifrån texten.  

 

Författarna gör i kapitlet Hinduismen, i avsnittet Gudsföreställning liknande jämförelser 

mellan kristendomen och hinduismen på så sätt att de utgår från Gud när de beskriver de 

hinduiska gudarna: 

Hinduerna framställer Gud i otaliga gestalter. Men var och en av dem kan uttömmande återge fullheten av 

Guds sanna väsen. Men sammantagna kan de betraktas som bilder av Gud i hans olika aspekter och 

manifestationer. Idealet för de flesta är någon av Guds mänskliga uppenbarelseformer. Man kan lättast 

älska Gud, om han uppenbarar sig i mänsklig gestalt. Det är främst Vishnu och Shiva, som nu tilldrar sig 

de frommas intresse.
112

  

 

Enligt författarna framstår Gud som ett ideal hos hinduer. Om Gud uppenbarar sig som en 

mänsklig gestalt, menar författarna att det skulle vara lättare att älska honom, vilket kan 

relateras till kristendomens kärlek till den mänskliga gestalten Jesus. I citatet framgår inte 

vem ”man” är, vilket innebär att författarna döljer agenten. Under Hinduismens allmänna 

karaktär beskriver författarna hinduismen: 

Hinduismen har inga dogmatiska lärosatser eller någon fixerad trosbekännelse om Gud, själen eller 

världen. Hinduismen äger ingen som helst centralinstans, som avgör vad som är ”rätt” eller ”orätt” lära.
113

 

 

Här tillskriver Beltzén et al hinduismen en vilja eller agens och använder således reifikation. 

Författarna utgår även från kristendomen när de exempelvis pekar på att hinduismen saknar 

trosbekännelse. I avsnittet Reformer och reformatorer skriver författarna: 

En annan av ledarna, Keshab Candra Sen (1838-1884), var västerländskt uppfostrad och kristet påverkad. 

Han bekämpade kastväsendet, arbetade på att även kvinnor skulle få tillträde till gudstjänsterna och 

ägnade sig åt socialt arbete bland de fattiga. [---] Mahatma Gandhi* (1869-1948) hade accepterat den syn 

på hinduismen som betonar dess tolerans, och han underströk dess etiska allvar och dess omsorg om 

fattiga och nödlidande.
 114
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Beltzén et al lägger betoning på västerländsk och kristen uppfostran och etik, vilket är 

kännetecknande för den protestantiska blicken. Författarna kopplar även ihop den kristna 

etiken med sociala reformer av det indiska samhället. 

 

3.3 Vad ska man tro? (1983)  

Lennart Koskinen, Sören Levén, Börje Andersson och Åke Magnussons bok Vad ska man 

tro? är uppbyggd efter kapitel med tillhörande underrubriker. Det första kapitlet heter Alla 

har en livsåskådning. Därefter ligger Hinduism med underrubriken Allt är heligt, vilket i sin 

tur är uppdelade i följande avsnitt: Ingen början inget slut, En religion eller många? Liv och 

tillbedjan samt Religion och samhälle. Därefter följer kapitlen Buddhism/Att genomskåda 

tillvaron, Religioner i Östasien/Tillvarons enhet. Till Afrikansk religion hör Samspel med 

naturen och till Judendom hör Det utvalda folket. Under kapitlet Islam ligger avsnittet Gud är 

stor och under Kristendom ligger ... och störst är kärleken. Därefter följer kapitlet Marxism 

med underrubriken Upp till kamp. Sist i boken presenteras: Tre livsåskådningsalternativ, 

Finns Gud? samt Att söka en livsåskådning. 

 

3.3.1 Orientalism 

I Koskinen et als lärobok kan jag inte finna vad som tidigare presenterats som utmärkande 

drag för orientalism.  

 

3.3.2 Andrafiering  

Lärobokstexten ger uttryck för dikotomier då författarna i avsnittet Ingen början inget slut 

bland annat beskriver hinduers uppfattning om tid: 

Hinduernas syn på världens utveckling påverkar deras tidsuppfattning. Den är annorlunda än vår. Vi i 

västerlandet kan sägas ha en rätlinjig tidsuppfattning. För oss fortskrider tiden från det förgångna över 

nuet till framtiden. Indierns tidsuppfattning är cyklisk. Det betyder att tiden går i cirkel utan början och 

utan slut. Begrepp som ”förr”, ”nu” och ”sedan” uppfattas därför på ett annat sätt än vi gör. [---] Hur 

skiljer sig hinduernas tidsuppfattning från den västerländska?
115

  

 

                                           
115

 Koskinen et al. s. 18. 



35 

 

Genom att använda bestämd form genitiv på ”hinduernas” generaliserar här Koskinen et al då 

de inbegriper samtliga hinduers syn på den globala utvecklingen. Författarna framställer 

tolkningar som om de vore sanningar, alltså innehåller citatet kategorisk modalitet. Vidare 

framställer författarna ”hinduernas tidsuppfattning” och ”den västerländska” som motsatspar.  

Författarna utgår från ett västerländskt perspektiv och genom att koppla ihop global 

utveckling och ställa det i relation till hinduisk uppfattning om tid, uttrycker de en över- och 

underordning.  

 

I avsnittet En religion eller många? beskriver även Koskinen et al hinduism ur ett historiskt 

perspektiv: 

Omkring år 1500 f Kr började den ariska erövringen av Indiska halvön. Arierna eller indo-européerna var 

ett herde- och krigarfolk som kom norrifrån. De förde med sig sin religion och sin diktning. Arierna 

talade sanskrit, ett språk som är besläktat med vårt och som hinduismens heliga skrifter är skrivna på. Den 

ariska kulturen var betydligt enklare än den i Indus dalen.
116

  

 

Koskinen et al presenterar indoeuropéernas, det vill säga ariernas, utbredning. Författarna 

menar att arierna bar med sig såväl sin kultur som sitt språk vilket avspeglat sig i hinduismens 

heliga skrifter. Vidare tar författarna upp att det finns ett släktskap mellan ”vårt” språk och 

sanskrit, och här uttrycks ett vi– och dem perspektiv, då de tar avstamp i västerländsk kontext. 

Koskinen et al beskriver att det var arier som erövrade den indiska halvön, men menar dock 

att den ariska kulturen inte var lika framstående som den ursprungliga.  

 

3.3.3 Den protestantiska blicken 

Koskinen et al inleder kapitlet Allt är heligt med en helsida om Krishnarörelsen, där 

författarna beskriver en ceremoni: 

På altaret finns också ett stort fat med frukter och ett rökelsekar. En slinga av rök pyr därifrån, och det 

doftar lätt av rökelse i rummet. Enligt österländsk tradition tar vi av oss skorna innan vi går in i 

gudstjänstrummet. [---] Starkast hörs trummorna. Stämningen i rummet är intensiv och laddad. 

Människorna rör sig dansande, de klappar i händerna, några blundar.
117
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Genom att författarna i sin beskrivning av människor som dansar och blundar i ett rum fyllt av 

rökelse och rytmiska ljud, framställs denna österländska tradition som något mystiskt och 

exotiskt. På samma sida i boken finns dessutom en bild som visar ihopkrupna, bedjande 

människor. Under bilden är första meningen i bildtexten: ”Krishnarörelsen är en västerländsk 

form av hinduism.”118 Här menar författarna att hinduism har integrerats i väst då dels 

ceremonin sker i västerlandet och dels att västerlänningar deltar i den. Koskinen et al utgår 

inte sällan från kristendomens norm genom att göra jämförelser: ”För att förstå mångfalden 

inom indisk religion måste man gå tillbaka i historien. Hinduismen har ingen stiftare som 

Jesus eller Mohammed.”119 Texten förmedlar således ett vi- och dem perspektiv. Genom att 

använda ”man”, döljer även författarna agenten i texten, och de använder även reifikation då 

de poängterar att hinduismen inte har någon religionsstiftare.  

 

I avsnittet Religion och samhälle med underrubriken Vördnad för naturen skriver Koskinen et 

al: 

Västerlänningar som besöker Indien, blir många gånger förvånade över den respekt för djuren som 

hinduerna visar. Det gäller inte bara kon utan också andra djur. Apan har t ex en central ställning i många 

religiösa ceremonier. [---] Kon har en särställning i Indien. Hon är en symbol för livet självt. Kon föder 

liv och genom sin mjölk uppehåller hon liv. Västerlänningar upprörs ibland över de uttryck denna 

vördnad för ett djur tar sig, men vördnaden för kon har en lång och djup tradition i Indien. Enligt de flesta 

hinduer får man under inga omständigheter döda en ko. [---] De fritt kringströvande korna är ett av 

Indiens mest svårlösta problem. Korna äter upp mycket av vad jordbruket producerar – samtidigt som 

svälten är svår.
120

 

 

Å ena sidan utgår författarna från den egna kontexten när de beskriver de moraliska och etiska 

dilemman som den indiska kon utgör. Å andra sidan tar de även upp ett annat perspektiv: 

”Andra menar att kons centrala roll i indiskt liv är ekonomiskt motiverad. Oxar eller kor är 

lämpliga dragdjur [---]”121 Författarna förklarar därefter nyttan med Indiens nötkreatur. Under 

rubriken ”Icke-våld” skriver Koskinen et al: ”Nära kopplad till vördnaden för naturen är 

principen om icke-våld, ahimsa. Det är enligt hinduismen orätt att döda, ja, att överhuvudtaget 

tillgripa våld mot något levande, människa eller djur.”122 Författarna lyfter fram de moraliska 

och etiska frågorna. De fortsätter med: ”Steget från moral till politik är kort.”123
 Därefter 
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behandlar författarna, förespråkaren för icke-våld, Mahatma Gandhis politiska insats för 

frigörelsen från kolonialmakten England.124 Koskinen et al framställer vördnaden för naturen 

och icke-våldsprincipen som etiska ideal inom hinduism. 

 

3.4 Religionskunskap (1998) 

Sten Rodhe och Bo Nylund inleder boken Religionskunskap med kapitlet Att förstå världen 

som handlar om hur människan ser på sig och sin omvärld. Därefter följer Människan och 

religionerna och Myterna religionernas språk samt Världsreligionerna. I kapitlet Hinduism 

tar författarna upp Indiens historia, hinduismens grundtankar och hinduismen som 

världsreligion. Följande kapitel är: Sikhism, Buddhism, Östasiens religioner, Judendom, 

Kristendom, Islam, Människan och idéerna, Andliga strömningar och Etik och moral. Inom 

det sista kapitlet finns ett avsnitt om etik inom österländsk religion med titeln Etiska tankar 

om hinduism och buddhism. 

 

3.4.1 Orientalism 

I avsnittet Hinduismen som världsreligion skriver Rodhe & Nylund: 

Den hinduiska traditionens syn på kvinnans underordnade roll har inte hindrat att det i alla tider funnits 

framstående och självständiga indiska kvinnor.
125

[---] ”Indira Gandhi var premiärminister 1966-1977 och 

1980-1984. [...] Liksom sin far var hon mer präglad av västerländskt förnuftstänkande än av hinduisk 

tradition.
126

  

 

Här kan orientalism urskiljas då Rodhe & Nylund ställer den västerländska förnuftstanken i 

relation till hinduisk tradition gällande kvinnors underordning. Texten innehåller även 

reifikation då författarna skriver om den ”hinduiska traditionens syn”. Texten i Rodhe & 

Nylunds lärobok är inte för övrigt inte präglad av vad som tidigare presenterats som 

utmärkande drag av orientalism. 
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3.4.2 Andrafiering 

Avsnittet Hinduismens historia i Indien inleds med att beskriva hinduismens historiska 

bakgrund. Den indoeuropeiska invandringen nämns, och författarna berättar om islamiska och 

brittiska härskare. Vidare behandlas motsättningar mellan hinduer och muslimer: 

Ofta under historiens lopp har erövrare trängt in i Indien; de flesta har kommit från nordväst. Från och 

med 1000-talet e.Kr. anfölls landet vid upprepade tillfällen av folk med islam som religion. Under flera 

hundra år styrdes större eller mindre delar av Indien av islamska härskare. [---] Muslimska härskares 

grymheter mot hinduer skapade djupa sår och klyftor i samhället.
127

  

 

Även Rodhe & Nylund diskuterar hur Indien erövrats från norr, men lägger däremot fokus på 

islamska erövrare. Författarna skiljer inte på härskare, det vill säga de som har makten, och 

religiös tillhörighet. I redogörelse om kastväsendet tar författarna upp skillnaden mellan 

indoeuropéers och ursprungsbefolkningens hudfärg: ”Varna betyder färg och syftar på att 

indoeuropeiska invandrare skilde mellan sig själva som ljushyade och Indiens tidigare 

befolkning som mörkhyade.”128 En intressant iakttagelse är att några av folken som kom från 

norr var således indoeuropeiska och ljushyade, men benämns som ”invandrare”, medan de 

”erövrare” som tas som exempel är muslimer. Vidare beskriver Rodhe & Nylund traditionellt 

högtidsfirande bland hinduer: 

Inte sällan möter man processioner med människor som bär gudabilder till ljudet av kraftig musik. 

Hinduerna firar många fester och gör det gärna genom att låta skrällande musik spridas över omgivningen 

genom högtalare. Religionen är på många sätt mer märkbar i Indien än den är hos oss i Sverige.
129

 

 

Här framställer författarna ”hinduerna” i bestämd form, vilket är generaliserande. Rodhe & 

Nylund värderar genom att beskriva musiken som ”skrällande”. Det finns även en bild på 

sidan sextiotre, av en stor staty av Ganesha, där massor av människor florerar runt honom. Att 

religionen är ”mer märkbar” i Indien inbegriper ett motsatsförhållande till situationen Sverige. 

Ett vi- och dem perspektiv blir gällande när författarna dels värderar och dels generaliserar.  
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3.4.3 Den protestantiska blicken 

I Rodhe & Nylunds lärobok är den protestantiska blicken mer framträdande än övriga teman. 

Jämförelser mellan kristna ideal och hinduism förekommer bland annat när författarna 

beskriver hinduer: 

Men de som räknas som hinduer kan vara hinduer på många olika sätt. Det händer, när man i Indien 

frågar någon om hans/hennes religionstillhörighet, att man får svaret: ”Hindu. Vad skulle jag annars vara? 

Min Gud är Krishna, men det spelar ingen roll, om man väljer något annat namn. Att tro på Kristus och 

Krishna är samma sak.
 130

 [---]  

 

Rodhe & Nylund förklarar att det finns en mångfald bland hinduer. De drar en parallell 

mellan att tro på Krishna och att tro på Jesus. Vidare berättar författarna om hur hinduer i 

allmänhet förhåller sig till gudabilder och litteratur: 

Altaren med gudabilder är vanligt både i rika och fattiga hem. Vid sidan av bilder ur den hinduiska 

gudavärlden kan man ha bilder också av Buddha och Jesus. [---] Indisk litteratur består till stor del av 

berättelser om gudar. Gudarna kan sägas vara uppenbarelseformer av det gudomliga, [---] De vanligaste 

gudsnamnen är Siva och Vishnu. [---] Vishnu tillbeds i regel under två av sina många 

uppenbarelseformer, Krishna och Rama.
131

 

 

Författarna berättar om gudar och gudstro varav guden Krishna är återkommande i texten. 

Under rubriken ”Kärlekens väg (bhaktiyoga).” står det: ”Man förenas med Gud i yttersta 

kärlek till honom, gudshängivenhet. Bhagavad Gita, som talar om kärleken till Krishna [---] 

för Arjuna uppenbarar sig också i övermänsklig form.”132
 Rodhe & Nylund presenterar även 

två andra frälsningsvägar (karma- och jnanayoga), men bhaktiyogan har störst utrymme, 

också beroende på att där finns ett längre citat ur Bhagavad Gita. I kapitlet Etik och moral och 

under rubriken Etiska tankar i hinduism och buddhism gör Rodhe & Nylund en jämförelse 

mellan vad som benämns som dharma i den indiska traditionen och pliktetiskt tankesätt, vilket 

är ett västerländskt begrepp. Författarna resonerar om hur indisk livsfilosofi, vilken står 

omskriven i Bhagavad Gita, liknar de etiska ideal som förespråkades av stoicismen.
133

 Rodhe 

& Nylund menar att man här kan se hur: 

[...] den religiösa eller filosofiska tolkningen av tillvaron leder vidare till det ahimsa-ideal (icke-

våldsideal), som tillhör den indiska traditionen. Hinduen Mohandas Gandhi lyfte fram detta ideal [---] 

Världen kan förändras genom människor som är sanna mot sitt eget inre [...].
134
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Rodhe& Nylund gör historiska reflektioner där de menar att stoikerna lagt grunden till en 

moralfilosofi som kommit att leva kvar i Västerlandet i över 2000 år. Författarna ser likheter i 

stoicismens föreställning om ett inre etiskt känselspröt och hinduernas handlingsmönster 

enligt dharma: ”Var och en vet vad som är det rätta, om han verkligen vill lyssna till den inre 

rösten. Vanligen kallade de den inre rösten för förnuftet.”
135

 I likhet med Koskinen et al och 

Beltzén lyfter även Rodhe & Nylund fram Gandhi och icke-våldsprincipen som ett etiskt 

ideal. 

 

3.5 Religion och sammanhang (2006) 

Börge Rings Religion och sammanhang börjar med kapitlen Introduktion, Etik – moral och 

Bibeln. Därefter följer Judendom, Kristendom, Rörelser nära kristendomen, Islam, Hinduism 

– sanatana dharma, Buddhism, Konfucianism, daoism och shintoism och Naturfolkens 

religioner. Världsreligionerna presenteras efter ett specifikt mönster: grundtankar – ursprung, 

vardag och högtid, riktningar och uppgifter. I slutet av boken har författaren valt ut fyra 

teman, vilka är: New Age – vad är det? Proteströrelser och satanism, Sekt – vad är det? och 

Kvinnan i religionen. 

 

3.5.1 Orientalism 

I Rings lärobok i kapitlet om hinduism förekommer inga ord eller begrepp som tidigare 

presenterats som utmärkande drag för orientalism. 

 

3.5.2 Andrafiering  

I likhet med de övriga läroboksförfattarna behandlar Ring i kapitlet om hinduism den 

historiska skildringen om ariernas utbredning: 

Omkring 1700 f Kr tog denna Induskultur slut och ingen vet säkert varför. Kanske berodde det på 

klimatförändringar som ändrade flodernas lopp. Från ca 1600 f Kr och framåt sker en inflyttning av ett 

indoeuropeiskt folk till området, ett folk som kallade sig för arier, vilket betyder ädel. [---] Dagens 

forskare tror att arierna eventuellt kom från trakterna nära Turkiet och att de slog sig ner i området kring 

Indus där de med hjälp av sin kunskap om jordbruk kunde sprida ett nytt levnadssätt. De övertog makten 

och satte sig själva högst, vilket kan vara början till kastsystemet. Delar av ursprungsbefolkningen 
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tvingades flytta söderut och än idag är människorna mörkare i södra Indien än i norra. Arierna bör ha varit 

ljusare i hyn.
136

 

 

I de övriga läroböckerna har arierna beskrivits i termer som ljushyade, krigiska och 

norrifrånkommande. Ring skriver till skillnad från dem att det skedde ”en inflyttning av ett 

indoeuropeiskt folk”, och inte en erövring. Ring förklarar också en del skeenden utifrån ett 

samhällsperspektiv exempelvis när han beskriver orsaken till ariernas utbredning. Däremot 

antyder författaren att arierna var mer ljushyllta: ”De övertog makten och satte sig själva 

högst, vilket kan vara början till kastsystemet. Delar av ursprungsbefolkningen tvingades 

flytta söderut och än idag är människorna mörkare i södra Indien än i norra. Arierna bör ha 

varit ljusare i hyn.”
137

 I likhet med de övriga författarna antyder även Ring att det finns en 

skillnad på ariernas och ursprungsbefolkningens hudfärg. Andra olikheter som Ring 

diskuterar är följande: 

Detta gör det naturligtvis svårt för en västerlänning att greppa Asiens religioner, eftersom det inte alltid 

finns tydliga gränser mellan dem.
138

 I väst är vi från judendom, kristendom och islam vana vid att en enda 

bok och tolkningar av denna bok har hög auktoritet för tron. [---] Vi är också vana vid religionsstiftare, 

personer som på ett och annat sätt har initierat religionen: Mose, Jesus och Muhammed.
139

  

 

Genom att använda kategorisk modalitet och berätta för läsaren om svårigheten att förstå de 

asiatiska religionerna framställer Ring detta som sanning. Vidare framställs de abrahamitiska 

religionernas heliga skrifter samt dess betydelse för tron i ett motsatsförhållande till hur 

Asiens religioner inte fungerar. Ring använder sig här av dikotomier i form av väst/öst och 

Asiens religioner kontra de abrahamitiska. Författaren påpekar också att västerlänningar är 

”vana vid” religioner som har en religionsstiftare, vilket bidrar till ett vi- och dem perspektiv, 

då de andra blir avvikande. Författaren skriver även att: ”Hinduismen betonar att människan 

ska följa sina plikter, dharma. [---] I vårt samhälle strävar de flesta efter att hitta sin identitet 

och forma sitt liv efter egen vilja”.140
 I detta citat ger Ring uttryck för reifikation genom att 

tillskriva agens till en abstrakt konstruktion såsom hinduism. Genom att framställa 

västerlänningar som fria människor (med egen identitet) tillskriver författaren på en och 

samma gång ”de andra” som motsatsen. 
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3.5.3 Den protestantiska blicken 

Under rubriken ”Bhagavadgita” ger författaren exempel ur texter som handlar om bland annat 

Krishnas återkommande kärleksbudskap till Gud. Bhakti-yoga förklarar författaren som en 

”Gudskärlekens väg”, vilken haft stor betydelse som frälsningsväg i Indien. Ring beskriver 

vidare: 

Det räcker inte med offer eller insikt, som det beskrivs i tidigare texter och traditioner, utan det avgörande 

är kärleken till Gud. Även om Gud har många namn så är det en Gud som dyrkas och Gud är personlig. 

Denna religiositet, med ett personligt gudsförhållande, liknar den gudsgemenskap som beskrivs i 

judendomen, kristendomen och islam. Kärleken gäller inte bara Gud utan också medmänniskor, och ett 

kärleksfullt handlande är människans plikt, men det måste ske utan tanke på belöning. [---] I Sverige finns 

en rörelse som förespråkar denna frälsningsväg, nämligen Hare Krishna-rörelsen. (Se mer om denna 

rörelse på s 196-198.)
141

 

 

Ring betonar att det är kärleken till Gud och till människan som är den gemensamma 

nämnaren i religiositeten, såväl inom hinduismen som inom de abrahamitiska religionerna. 

Författaren ger exempel på gemensamma begrepp såsom ”en Gud”, ”personligt 

gudsförhållande”, ”kärleken till Gud”, och även till ”medmänniskor”, samt ett ”kärleksfullt 

handlande” inom de ovan nämnda religionerna. Den protestantiska blicken blir framträdande 

på så sätt att författaren appellerar till kristendomen, dels genom att lyfta fram ”tro” och tron 

på en gud och dels genom att plocka upp det etiska idealet. Vidare för Ring ett resonemang 

under rubriken Etiskt arbete. Där tar Ring upp abortfrågan och berättar om fosterdiagnostik i 

Indien, som ofta görs för att få reda på barnets kön: ”Visar det sig att det är en flicka är det 

betydligt vanligare än om det är en pojke att man gör abort. Skälet är ekonomiskt. Att gifta 

bort sin dotter kan kosta flera årslöner, medan pojken ger motsvarande inkomst.” Därefter 

ställs frågor till eleven: 

1. ”Finns det några problem med att göra abort av ekonomiska skäl? 

2. Vilka tror du är de vanligaste skälen till att kvinnor gör abort i Sverige? 

3. Bör man försöka minska antalet aborter, såväl i Indien som i Sverige, och i så fall 

hur?”
142

 

Författaren utgår här från två geografiskt, socioekonomisk och kulturellt skilda kulturer i sitt 

resonemang om etiska frågor och på så sätt blir den protestantiska blicken framträdande. 
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4. Sammanfattande diskussion 

För att föra tankarna tillbaka till mitt syfte och mina frågeställningar, inleder jag med dem. 

Mitt syfte är att undersöka hur hinduer och hinduism framställs i läroböcker i religionskunskap, med 

utgångspunkt i Nathan Söderbloms lärobok från 1912. Finns det idéströmningar och förändringar i 

perspektiv som påverkar framställningen av hinduism och dess anhängare? Är det möjligt att se någon 

förändring över tid i läroböckerna, och vad kan förändringar bero på – i relation till andra diskurser? 

Resultaten är även avsedda att ställas i relation till tidigare forskning.  

 

Nathan Söderbloms text tar sin utgångspunkt i det västerländska och kristna samhället, vilket 

vid den tiden, och i hans position var att betrakta som normalt. Därför är det inte speciellt 

märkligt att Söderbloms text innehåller ett orientalistiskt synsätt, utan bör snarare ses som 

självklart, med tanke på den tidens kontextuella utformning. Söderblom var en ansedd person. 

Han var inte bara präst och sedermera ärkebiskop, utan också en välrenommerad 

religionshistoriker. Ingen hade tidigare skrivit en bok om andra religioner än kristendomen, 

och med hänvisning till Hedin och Otterbeck, har Söderblom gjort starkt avtryck i framtida 

litteratur och texter. Söderbloms text är av förklarliga skäl präglad av orientalism, 

andrafiering och den protestantiska blicken. Inte helt oväntat framställs hinduer som magiska, 

hedniska och ociviliserade vildar, och hinduismen som en polyteistisk och mångfasetterad 

hedendom, där allehanda märkliga konster och övningar ingår.  

 

Låt oss blicka tillbaka på citatet i inledningen, där Söderblom framställer hinduer – eller 

indier – vilket inte alltid framgår, å ena sidan som magiska, hedniska och självdestruktiva. Å 

andra sidan framställs de som toleranta, då de, enligt Söderblom, accepterar många olika 

infallsvinklar i sin religionsutövning. Det finns alltså flera perspektiv i Söderbloms 

framställning av hinduer och hinduism. Däremot när ord såsom ”magi”, ”trollkonst” och 

”hedendom” förekommer, bär orden med sig en föreställning om det primitiva, det 

outvecklade och det mystiska, i enlighet med Saids teori. Språket innehåller även ett stort 

antal pronomen såsom ”vi”, ”vår” och ”oss” och texten genomsyras av ord såsom ”ras”, 

”förnuft”, ”rationell” och ”västerländskt”. Söderblom återkommer oupphörligen till 

kristendomens historiska bakgrund, bland annat till dess rötter i Israel och Grekland. Förutom 

språkliga samband är också de historiska och geografiska beskrivningarna framträdande. 
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Arierna och dess släktskap med bland annat nordeuropéer och indier är i starkt fokus i texten, 

och språken i norr och sanskrit anses ha gemensamma språkliga komponenter. 

 

Söderblom lägger tonvikt på ras och geografiska åtskillnader. Kristendomen framhävs som 

överlägsen och den västerländska kulturen betraktas som välordnad och civiliserad. Detta till 

trots att kristendomen inte är representerad i detta verk, då författarens syfte var att behandla 

andra religioner än kristendomen. Boken är skriven i berättarform och texten är beskrivande 

då den innehåller en hel del adjektiv och metaforer. Författaren inleder kapitlet om hinduism 

med ariernas ursprung, kommer in på kastväsendet, gudarna, offerkulten och Vedaskrifterna. 

Han går vidare med frälsningsvägarna och beskriver ”läran om Brahman-atman”. Han lägger 

stor vikt vid Buddha, dels som person och dels hans lära. Därefter ägnar författaren flera sidor 

åt ”frälsning genom tro”, och skildrar hinduismens gudar och dess karaktärer. Det är i vissa 

delar av texten svårt att få grepp om vilket område Söderblom behandlar, eftersom de olika 

områdena och temana väver in i varandra. Texten är inte uppdelad efter specifika teman, trots 

att där förekommer underrubriker.  

 

I förhållande till Söderbloms text har Beltzén et als bok kvar en hel del av Söderbloms ordval, 

exempelvis ”ras”, ”förnuft”, ”rationell”, ”västerländskt”, ”vidskepelse”, ”magi”, ”kristet”, 

”naturdyrkan” och ”djurkult”. De orientalistiska dragen är dock inte lika omfattande, men 

ändå framträdande där de förekommer. Gällande andrafiering använder inte Beltzén et al 

orden ”vi” eller ”dem” lika explicit i texten som Söderblom gör, utan döljer snarare agenten 

och förtingligar exempelvis ”hinduismen”. Den protestantiska blicken förekommer också, 

men inte lika uttalat som hos Söderblom. Författarna har strävat efter att ge innehållet en 

aktuell prägel där den då rådande kulturdebatten, var tänkt att stimulera till diskussioner. 

Författarna lägger fokus på etik i inledningen och tar bland annat hjälp av klassisk litteratur, i 

detta fall Robinson Crusoe. Under rubriken Livsbehoven, diskuteras den skeppsbrutnes 

mänskliga behov, och som ”religiösa behov” framställs bönen och läsning av bibeln. Vidare 

inleds kapitlet om hinduism med en bakgrundshistoria där Induskulturen (arierna) och 

Vedaskrifterna står i fokus. Nästa område behandlar atman, moksha, kastväsendet och 

synkretismen. Därefter tar författarna upp gudarna, frälsningsvägarna, kult och naturdyrkan. 

De sista sidorna handlar om reformatorer, såsom Ram Mohan Roy och Mahatma Gandhi. I 



45 

 

boken beskrivs hinduer ofta förenklat, generaliserande och de blir därför stereotypt 

framställda. Såväl hinduer som hinduism, blir i Beltzén et als bok, ofta framställda i 

förhållande till västvärlden och därmed ”andrafierade”.  

 

I motsats till Söderlunds och Beltzéns texter använder inte Koskinen et al ord som är 

karakteristiska för temat orientalism såsom ”ras” eller ”förnuft”. Texten innehåller inte heller 

så många pronomen såsom ”vi” eller ”vår”, men förekommer i liten skala. Exempelvis 

förekommer ”västerländska” i sammanhanget om tidsuppfattning, och ”västerlänningar” i 

samband med etiska dilemman, och ett vi- och dem perspektiv finns alltså även här. Boken 

har en filosofisk framtoning, där fokus läggs på bhaktifromhet och Koskinen et al inleder med 

ett nutidsreportage om Hare Krishnarörelsen. Författarna tar sin utgångspunkt i vad som 

kallas närhetsprincipen, det vill säga när de försöker fånga aktuella fenomen eller företeelser. 

Läroboken har således ett filosofiskt drag och den inleds med bilder och frågeställningar om 

livets ursprung eller mening, vilka, enligt författarna, är tänkta som utgångspunkt för 

reflektion. Författarna berättar om brahman, den cykliska tidsuppfattningen, samsara och 

moksha. Därefter tar de upp hinduismens mångfald, ariernas kultur och den rituella 

offerkulten. Följande teman är heliga texter, gudavärlden, kastväsendet, jämställdhet mellan 

könen, den heliga kon och icke-våldsprincipen. Koskinen et al framställer hinduer som de 

”andra” och hinduism som underordnad kristendomen. I förhållande till Beltzén et al är det 

dock inte lika uppenbart och tydligt. 

 

I förhållande till Söderbloms eller till Beltzén et als text, är språket i Rodhe & Nylunds 

Religionskunskap (1998) inte orientalistiskt präglat. I relation till såväl Beltzén et al som 

Koskinen et al har Rodhe & Nylund ett än mer avskalat språk, vilket gör att orientalism och 

andrafiering inte är lika enkelt att urskilja. Författarna använder värderande ord och 

generaliserar genom språket, vilket bidrar till ett vi- och dem perspektiv. Den protestantiska 

blicken är däremot mer framträdande hos Rodhe & Nylund, än övriga teman. Det som skiljer 

Rodhe & Nylunds framställning av etik, i förhållande till Koskinen et al är att de går tillbaka 

historiskt till moralfilosofin stoicismen, vilken de knyter an till den kristna läran. I likhet med 

Koskinen et al behandlar även denna bok etik och bhaktifromhet, men inte lika påfallande. 

Även Rodhe & Nylunds bok framställer hinduism och hinduer som de ”andra”, men till 
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skillnad från de övriga framställs även islam och muslimer andrafierande i denna lärobok. 

Rodhe & Nylund inleder kapitlet med den indoeuropéiska invandringen, islamska och 

brittiska härskare och motsättningar mellan hinduer och muslimer, och därefter behandlas 

gudstro. Till skillnad från de övriga moderna läroböckerna framställs islam och muslimer, 

som upphovsmakare till svårigheter för hinduer, och för det indiska samhället. De andra 

läroböckerna har alla med att det kom indoeuropeiska invandrare, eller folk norrifrån, men till 

skillnad från Rodhe & Nylund tar de inte upp religiös tillhörighet. Författarna inleder sitt 

kapitel om hinduism med den historiska bakgrunden, med fokus på Veda och islamiska och 

brittiska härskare. Därefter följer åtta sidor med gudar, gudstro, fräsning och yoga, och ett par 

sidor om kastsystemet och ”man och kvinna”. Under rubriken Hinduismen som världsreligion 

presenteras exempelvis Hare Krishna och TM, men mest fokus läggs vid politiska konflikter 

och hela tre sidor återger texter ur Vedaskrifterna.  

 

I relation till övriga författare i undersökningen har Ring, i Religion och sammanhang (2006), 

helt skalat av ord som kan härleda till orientalism. Det finns inte heller lika mycket 

reifikation, värderande ord eller agens, som i de andra böckerna. Vid några tillfällen bär 

texten tecken på andrafiering, där ett vi- och dem perspektiv blir tydligt. Den protestantiska 

blicken kan urskiljas när Ring dels framhäver bhakti-yoga och lägger fokus på etiska och 

moraliska aspekter. Det filosofiska perspektivet finns representerat i form av bhakti-yoga och 

etiska dilemman i likhet med de övriga moderna läroböckerna. Dispositionen skiljer sig inte 

nämnvärt från Rodhe & Nylunds eller Beltzén et als upplägg. Språket är fritt från orientalism, 

men däremot förekommer andrafiering. Ring ställer, bland annat de abrahamitiska 

religionerna i motsatsförhållande till Asiens religioner, vilket i och för sig ligger nära 

orientalism. I Rings bok är den protestantiska blicken mest framträdande av de tre temana. I 

kapitlet om hinduism presenterar Ring hinduism på samma sätt som han presenterar de andra 

världsreligionerna. Författaren utgår från ett specifikt mönster: ”grundtankar – ”ursprung”, 

”vardag” och ”högtid”, ”riktningar” och sist ”uppgifter”. Varje avsnitt börjar med en 

förklaring av världsreligionens kärna.  

 

Vid jämförelse av läroböckernas text kan jag klart urskilja en förändring över tid. Dock ligger 

inte den största förändringen i disposition, urval eller framställning av hinduer och hinduism, 
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då det i samtliga böcker förekommer en över- och underordning. Den största förändringen, 

ligger på det språkliga planet, bland annat i ordval. I förhållande till Saids bok, som 

publicerades 1978, kan jag urskilja att ord såsom ”ras”, ”förnuft”, ”rationell”, ”magi” och 

”vidskepelse”, inte förekommer alls i Koskinen et als bok från 1983. Däremot finns ord såsom 

”västerländskt” och ”västerlänningar” kvar i resterande undersökta läroböcker. Förutom att 

Koskinen et als bok, skiljer sig i dispositionsmönster från övriga läroböcker, är de andre tre 

nyare böckerna till stor del ganska lika vad gäller innehåll. Beltzén et als bok skiljer sig främst 

språkligt, men även till viss del i urval, exempelvis med berättelsen om Robinson Crusoe. Det 

är också här den protestantiska blicken blir tydlig. 

 

Vad gäller den protestantiska blicken – med hänvisning till både Asad, Lincoln, Douglas och 

Kamali – blir den påtaglig när läroböcker lägger fokus på etik, moral och lära. I analysen har 

det visat sig att framträdande teman i de flesta av läroböckerna är ariernas utbredning, etiken 

och Vedaskrifterna. Den historiska bakgrunden om det indoeuropeiska inflytandet finns 

representerat hos samtliga författare, men jag lägger märke till att, i likhet med Nathan 

Söderbloms text, är det snarlika versioner som presenteras. Vanlig beskrivning är att 

norrifrånkommande indoeuropéer eller arier, som ”breder ut sig” eller ”erövrar” och blandar 

upp befolkningen. En del blir ljusare i hyn, medan ursprungsbefolkningen är mörkare (vilket i 

sig kan ifrågasättas om det är speciellt viktigt att framföra?). Med tanke på Otterbecks studie, 

som pekar på att likvärdig ”sanning upprepas gång på annan i läroböcker, kan detta vara en 

rest som bara hänger kvar. 

 

Läroböcker reproducerar ungefär likadana versioner av ”sanning” eller kunskap, och trots att 

det finns andra perspektiv, är det oftast samma tolkning av sanningen som är dominerande, 

med referens till Foucault. Detta kan även urskiljas i min analys, då innehållet i böckerna är 

näst intill oförändrat på åtminstone trettiosex år, vid jämförelse av de moderna läroböckerna. 

Vissa element hänger till och med kvar ända sedan Söderbloms tid. Det bör tilläggas att min 

undersökning endast omfattar ett begränsat urval av läroböcker. Läroböckerna utgår mestadels 

från kristendomens ideal, och etiken är vanligtvis presenterad i teman som berör etiska 

dilemman, exempelvis icke-våldsprincipen och Indiens heliga kor. Vid närmare eftertanke blir 

jag förundrad över om det är detta som är specifikt för just hinduism? Med de protestantiska 



48 

 

glasögonen på näsan, har det visat sig att många författare, lärare, politiker etcetera – 

medvetet eller omedvetet – utgår från den kristna mallen. Man utgår helt enkelt från det man 

känner igen. Med tanke på Geertz´ religionsdefinition, och med referens till både Asad och 

Lincoln, har Geertz´ definition av religion fungerat som en utgångspunkt för ”vad religion är”. 

 

Med hänvisning till Douglas, kom religionen i dess nya form, där etik och moral kommit att 

bli kristendomens kärna, att flytta in i de finare salongerna vid universiteten, bland de 

intellektuella. Således kunde den förfinade och respektabla religionen, via såväl konst som 

litteratur och sedermera vetenskap, spridas och bli en integrerad del av samhället. 

Auktoritetspersoner såsom författare och andra respekterade kulturpersonligheter – i likhet 

med Nathan Söderblom – var således en del av ett samhällsetablissemang som kunde föra 

traditionen vidare. Vid institutionerna, då som nu, reproduceras en ”sanning”, som i många 

fall var – och fortfarande är – obestridlig, med hänvisning till Kamali. Vetenskap och 

litteratur har på så sätt hjälpt till att reproducera andrafiering, vilket Kamali starkt poängterar. 

Eftersom läroböckers text räknas som särskilt auktoritativa texttyper, med referens till 

Härenstam och Reichenberg, är de på sitt sätt en version av ”sanningen” och också ett medel 

för dess reproduktion.  

 

Dock finns det annat som kan ha påverkat framställningen av religion i dessa läroböcker, med 

hänvisning till Härenstams undersökning av styrdokumentens inflytande på läroböcker. Med 

tanke på att Beltzén et als bok publicerats endast ett år efter att läroplanen (Lgr-69) ändrades 

och ämnet kristendomskunskap byts ut mot religionskunskap. Jag håller det för mer troligt att 

Beltzén et als bok är mer präglad av läroplanen från 1962 då ämnet fortfarande var 

kristendomskunskap, vilket enligt läroplanen dock skulle presenteras ur ett ickekonfessionellt 

perspektiv. Exempelvis kan Koskinen et als lärobok i sin tur vara präglad av (Lgy-70), där 

man betonar det internationella medvetandet samt värderingsfrågor, vilket kan kopplas till den 

filosofiska framtoningen, där författarna belyser den individuella religiositeten hos Hare 

Krishna. Med tanke på vetenskapens inflytande inom det institutionella samhällsbygget är det 

sannolikt att styrdokumenten speglar den bild som finns av verkligheten just då. Hypotetiskt 

sett skulle detta i princip kunna innebära att Saids verk indirekt även satt sin prägel på 

styrdokumenten.  
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Såväl Said som Delanty hävdar att bilden av den ”andre”, bland annat, växte fram med hjälp 

av västerländsk konst och litteratur. Med ”The White Man‟s burden” i åtanke, vilken Delanty 

refererar till, har litteraturen hjälpt till att framkalla bilden av den ”andre”, vilket Said också 

framhåller. Därför är det värt att notera att Beltzén et als etiska tema inleds med berättelsen 

om Robinson Crusoe (1719). För att tillfredsställa sina mänskliga behov var Robinson, 

tvungen att be till Gud och läsa bibeln, vilket framhäver det kristna idealet. I samma bok finns 

en bild av ett konstverk, av Anders Sten (1967), som skildrar det irrationella i att 

indier/hinduer svälter, och samtidigt låter bli att slakta kor. Litteratur och konst förstärker 

alltså den bild man vill framhäva, det vill säga bilden av dels den kristna och civiliserade 

västerlänningen och dels den irrationelle och ociviliserade ”andre”, som Delanty uttrycker det.  

 

Emellertid är det inte alltid vad som sägs, utan hur det sägs, som kan ge texten en tendens, 

med hänvisning till Melin & Lange. En av anledningarna till att orientalism, andrafiering eller 

den protestantiska blicken förekommer i läroböcker, är hur författarna använder språket. 

Språket som bärare av en mening diskuteras på olika sätt av Kamali, Otterbeck och Foucault. 

I många fall är det inte märkbart att andrafiering förekommer i texten, för att författarna via 

språket, döljer vem som säger vad. Reifikation är ett sätt att via språket uttrycka en ”sanning”, 

trots att orden i sig, inte tyder på att ett implicit budskap finns. Reifikation kan vara när man 

exempelvis skriver: ”Hinduismen menar” eller ”Vedaböckerna säger”. Faktum är att ”en 

hinduism” kan varken se, mena eller säga någonting, lika lite som Vedaböckerna kan uttrycka 

sig. Dylika språkliga konstruktioner är ett ytterst raffinerat sätt att positionera sig i text – 

medvetet eller omedvetet – och på så sätt skapa en över- och underordning, med referens till 

Otterbeck och Foucaults resonemang om makt. Makt kan vara produktiv, eftersom människor 

med makt medverkar till att andra människor förhåller sig och handlar på ett speciellt sätt. En 

inflytelserik person som Nathan Söderblom, har med sin position och gärning skapat 

förutsättningar för att andra människor kan utvecklas och bli produktiva. Vilket bland annat 

min analys visat på, har Söderblom satt märkbara avtryck i en annan tid, på en annan plats, i 

en annan kontext. Eller för att använda Foucaults uttryck – i en annan diskurs.  

 

Söderblom var ett barn av sin tid och förmedlade det som förväntades av honom, det vill säga, 

att framhålla kristendomen som det högsta och sanna. Det var hans uppdrag. 
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Läroboksförfattare av idag har däremot en helt annan uppgift. Lärobokstexter är präglade av 

författarens perspektiv, men också av historien. Inte minst har det europeiska 

herraväldeskonceptet satt sina spår, där kolonialismens tanke var att civilisera andra kulturer 

som inte stämde in på det västerländska idealet om civiliserade nationer.  Bilden av ”den 

irrationelle andre” är en restprodukt som lever kvar, med hänvisning till Kamali och 

Härenstam – trots att demokrati och jämställdhet betonas – i såväl den nationella politiken 

som i styrdokumenten. Läromedelsforskning har visat på att läroboken inte sällan blivit sedd 

som ett stöd för att uppfylla styrdokumentens krav och riktlinjer, med referens till Englund. 

Med hänvisning till Kamali, pekar även forskning på att läroboksförfattare intar ett perspektiv 

där västerländsk tradition är förhärskande i texten, och att det därmed uppstår ett 

maktförhållande – mellan ”vi och dem”. Läroböcker är en av utbildningssystemets parametrar 

som bidrar till att exkludera, och diskriminera elever med annan bakgrund än den 

västerländska. Läroböckers starka ställning som kunskapsförmedlare och dess kraft att 

påverka, för således med sig än större krav på dess kvalitet och uttryckssätt.  

 

4.1 Slutord 

Det skrivna ordet förmedlar inte bara information utan kan också ge uttryck för en tidsanda 

och en diskurs. Samma ord kan få en helt annan innebörd i en annan tid och i ett annat 

sammanhang. I enlighet med Faircloughs teori är ord bärare av sin historia och sin samtid, 

vilka i sin tur kan påverka andra diskurser. Sålunda har Nathan Söderbloms verk influerat 

många religionshistoriker och författare genom tiderna. Det är emellertid inte Söderbloms 

orientalistiskt präglade verk, från tidigt nittonhundratal, som är beaktansvärt. Det är snarare 

det faktum att det i läroböcker, nästan hundra år senare, förekommer närbesläktat 

etnocentriskt oskick. Detta förekommer i den samhällsinstitution vars viktigaste uppdrag är att 

verka för demokrati och allas lika värde – nämligen skolan. 
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