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Abstract 

I Den onde, den gode och den fule. Jakten på den goda läroboken i Religionskunskap A ämnar 

vi att undersöka hur religionerna hinduism och buddhism presenteras i tre läromedelsböcker i 

Religionskunskap A för gymnasiet, samt hur väl Skolverkets styrdokument och en skola för 

alla förankras i dessa framställningar. Vi har använt oss av en komparativ analysmetod där vi 

har jämfört och ställt de tre läromedelsböckerna i relation till varandra för att kunna belysa 

deras likheter och skillnader. De teorier vi har använt oss av är: analytisk/positivistisk och 

hermeneutisk/dialektisk kunskapssyn, induktion, deduktion och abduktion samt ett 

etnocentriskt och genusrelaterat perspektiv. Teorierna bidrar till ett djup och en bredd i vår 

analys och belyser den mångfald som de tre läromedelsböckerna visar. Detta framgår i vårt 

resultat vilket tyder på att trots att samtliga av de undersökta läromedelsförfattarna har en 

gemensam och näst intill identisk kunskapssyn skiljer sig deras val av bredd, fokus och 

tillägnat utrymme för var och ett utav de olika avsnitten för religionerna. Undersökningen 

visar även att två av tre av de undersökta läromedelsböckernas författare speglar religionerna i 

enlighet med Skolverkets styrdokument. 

Nyckelord: läromedelsböcker, kunskapssyn, styrdokument, förhållningssätt, hinduism och 

buddhism.  
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1. Inledning 

Som lärarstudenter har vi under våra snart fem år på Högskolan i Halmstad blivit instruerade i 

och tagit del av Skolverkets styrdokument, kursplaner såväl som läroplaner. Utan dessa är det 

svårt att bedriva en undervisning som tillgodoser samtliga elever och upprätthåller tanken om 

en skola för alla där den enskilde individens behov och förutsättningar ska tillgodoses. Under 

studietiden har vi stött på flertalet läroböcker och det är i dessa möten vår inspiration till 

denna undersökning har vuxit fram. 

Tanken med vår undersökning är att lyfta fram hur religioner, i detta fall hinduism och 

buddhism, framställs i dagens läromedelsböcker i religionskunskap A. Det vi främst tittar på 

är hur religionerna skildras och huruvida författarnas framställningar har normerande 

och/eller värderande karaktär, om deras förhållningssätt utgörs av ett inifrån- och/eller 

utifrånperspektiv samt om de premierar en särskild kunskapssyn. Vi gör denna undersökning 

utifrån ett källkritiskt och granskande perspektiv. 

1.1. Syfte och problemformulering 

Vårt syfte med uppsatsen är att lyfta fram de likheter och skillnader som förekommer i 

presentationer av hinduism och buddhism i tre läroböcker i religionskunskap A på gymnasiell 

nivå. Detta eftersom det inte finns en gemensam lärobok i ämnet. I och med att det finns ett 

flertal läroböcker i religionskunskap A förutsätter det skillnader mellan de olika läromedlen. 

Beroende på vad läromedelsförfattarna har valt att lägga det innehållsmässiga fokuset på kan 

skillnaderna böckerna emellan vara av stor betydelse. Det kan exempelvis bero på huruvida 

religionerna skildras från ett inifrån- och/eller utifrånperspektiv, om ett västerländskt synsätt 

dominerar, om det finns dolda värderingar i texterna och om en särskild kunskapssyn 

premieras. Utöver undersökningen av hur hinduismen och buddhismen presenteras försöker vi 

även finna svar på hur väl den svenska läroplanens en skola för alla förankras i de tre 

läroböckerna. 
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Frågorna vi ämnar besvara är: 

1. Hur speglar de tre läromedelsböckerna i religionskunskap A på gymnasiell nivå 

hinduismen respektive buddhismen? Vilka likheter och skillnader finns det mellan 

de olika läroböckernas innehållsmässiga framställningar av dessa religioner? 

2. Hur förankras en skola för alla och kursmålen i de tre undersökta 

läromedelsböckerna som används i religionskunskap A för gymnasiet inom 

områdena hinduism och buddhism? 

1.2. Bakgrund 

Ursprungligen var läroboken ett styrningsmedel för staten och hade till uppgift att kontrollera 

och godkänna vad de svenska skoleleverna lärde sig i skolan och vad som ansågs vara rätt 

kunskap för dem att tillägna sig (Skolverket, 2006:7). Läromedelsbegreppet förtydligades i 

1974 års proposition och kom att inkludera: 

[…] sådana läromedel som täcker väsentliga delar av ämnen, ämnesgrupper eller kursmoment som 

anges i gällande läroplan och därvid förser eleverna med instrument som hjälper dem att planera 

och organisera sina studier, öva färdigheter, inhämta fakta och sätta in dessa i ett meningsfullt 

sammanhang (Skolverket, 2006:8f.). 

Alltsedan mitten av 1800-talet har statliga kommissioner kontrollerat och utvärderat aktuella 

läroböcker. Till uppgift hade kommissionen att se till att läromedlen fanns reglerade i 

skollagen och skolförordningen, vilket gjorde sig gällande fram till 1990-talets början. Sedan 

den senaste läroplanen från år 1994 har dock statens reglering av läromedel näst intill upphört. 

Orsaken till detta avskaffande var en ren kostnadsfråga. Det ansågs inte längre vara en 

nödvändighet att ha en statligt granskande kommission utan ansvaret förflyttades och förlades 

i stället på skolan. Ytterligare en anledning till avskaffandet av kommissionen var den fria 

marknaden. Denna skulle bidra till en konkurrenskraftighet vars funktion förutsågs att kunna 

bibehålla läromedlens kvalité och därmed skulle den granskande kommissionens uppgifter 

vara av överflöd (Långström, 1997:200f.). Däremot är det fortfarande gällande, enligt § 24 

stadga, att eleverna bl.a. ska ha tillgång till läroböcker kostnadsfritt vilka belyser och 

presenterar det viktigaste delarna av ett ämne (Skolverket, 2006:7). Dock är det viktigt att 

poängtera att de delar som betraktas som de viktigaste i ett ämne är en subjektiv uppfattning 

av läromedelsförfattarna samt de skolor som väljer att köpa in läromedelsböckerna. 
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1.3. Nyckelbegrepp 

För ett gott tillägnande av vår uppsats anser vi att de nyckelbegrepp vi använder oss av 

behöver förklaras mer ingående eftersom dessa är meningsbärande i arbetet. Dessutom finner 

vi det nödvändigt att tydliggöra vilken betydelse vi lägger i begreppen. 

1.3.1. Läroboksbegreppet 

Det finns inte en enhälligt accepterad definition av vad som karaktäriserar en lärobok. Detta 

beror på att läroböcker inte alltid är konsekvent lika till sin utformning samt att pedagogiska 

texter och läromedel i mångt och mycket betraktas synonymt. Pedagogen och 

läromedelsförfattaren Tom Wikman belyser två definitioner av läroböcker. Först och främst 

definieras läroböcker som litteratur vilka mer eller mindre direkt producerats för att uppfylla 

målen för skolans undervisning. Den andra definitionen beskriver läroböcker som litteratur 

vilka har godkänts för databaser eller som litteratur som accepterats för användning i skolor 

av en statlig läromedelskontroll (Wikman, 2004:17). 

Skolverket förespråkar att skolan är: 

[…] en viktig aktör i utvecklingen av demokrati, jämställdhet, tolerans och respekt för mänskliga 

rättigheter. I läroplaner och kursplaner beskrivs den värdegrund som skolan ska förmedla och som 

alla som arbetar i skolan ska levandegöra. Det är av vikt att man inom skolan för en diskussion om 

innehållet i de läroböcker som används och reflekterar över hur dessa stödjer skolans uppdrag. 

Läroböckernas behandling av ämnena och kunskapsområdena får inte strida mot skrivningar i 

läroplanerna och relevanta kursplaner (Skolverket, 2006:6). 

Ingela Korsell definierar även hon läromedel och detta gör hon, likt Wikman, på två vis; 

primärt respektive sekundärt pedagogiskt material. Den förstnämnda inkluderar material vars 

syfte är att användas i undervisningssammanhang såsom specifika läroböcker. Den 

sistnämnda definitionen innebär läromedelsmaterial som inte ursprungligen är framtagna för 

att användas i undervisning men som likväl kan användas i dessa sammanhang, exempel på 

detta är skönlitteratur och dagstidningar (Korsell, 2007:26). 

Vi ser läromedel enligt Wikmans första definition och det Korsell kallar för primärt 

pedagogiskt material, eftersom de beskriver den typ av pedagogiska texter vi undersöker samt 

att det idag inte finns några statliga institutioner som reglerar läromedelsböckernas innehåll. 

Dessutom går de med fördel att applicera på vårt arbete.  
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1.3.2. En skola för alla 

Allt sedan den nuvarande skolreformen trädde i kraft år 1994 har begreppet en skola för alla 

varit ledord för och i det svenska skolväsendet. En skola för alla innebär att ”[u]ndervisningen 

skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skollagen föreskriver att utbildningen 

inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 2 och 

9 §§)” (Skolverket, 1994:4). En skola för alla är också beroende av att det inte får ske någon 

form av diskriminering som anspelar på elevens (eller lärarens) sexualitet, etnicitet, 

religionstillhörighet eller funktionsnedsättning. 

Vad innebär en skola för alla rent konkret och vilka för- och nackdelar finns det med denna 

skolsyn? Finns möjligheten att tillgodose samtliga elevers behov då alla har rätt till en 

likvärdig utbildning fastän att de har olika förutsättningar och erfarenheter?  Ingegerd 

Tallberg Broman, Lena Rubinstein Reich och Jeanette Hägerström skriver följande om en 

skola för alla, på uppdrag av Skolverket: 

Ett problem som hänger samman med detta är också vad man önskar med en skola för alla. Alla 

ska ha lika möjligheter, men till vad? Och vad sker om man i skolan betonar att alla dels ska få lika 

möjligheter och dels ska var och ens intressen och förmågor tas till vara? […] Kan det finnas en 

skola för alla, och hur ska den isåfall [sic] se ut?! (Tallberg Broman, Rubinstein Reich & 

Hägerström, 2003:77). 

Vi är medvetna om problematiken som författarna belyser ovan, men vi anser samtidigt att en 

skola för alla är ett levande begrepp som är av stor vikt för skolans verksamhet i och med att 

alla elevers individuella behov ska tillgodoses. Därmed kan vi inte bortse ifrån detta fenomen. 

En skola för alla har en stor relevans för skolans verksamhet som helhet och elevernas 

tillägnande av kunskap och livserfarenheter. Detta bidrar till att vi som blivande lärare inte 

kan bortse från denna strävan efter den likvärdiga skolan och dess inverkan på 

skolverksamheten, positiv såväl som negativ. 

1.3.3. Kunskapsbegreppet 

Synen på kunskap har en tendens att variera beroende på den tid och det samhälle som gör sig 

gällande. Kunskapsbegreppet är likt många vetenskapliga begrepp av diffus karaktär och 

inrymmer flertalet tolkningsmöjligheter vilka beror på kontexten och den som brukar 

begreppet. År 2002 publicerade Bernt Gustavsson på uppdrag av Myndigheten för 

skolutveckling
1
 Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap där han 

                                                 
1
 Fr.o.m. år 2003 benämns samma myndighet för Skolverket. 
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förtydligar definitionen av vad kunskap är. I sin målande presentation tydliggör han begreppet 

på ett konkret sätt: 

Är det någon skillnad mellan att vara välinformerad och att besitta kunskap? Det finns människor 

som kan hela kataloger utantill, som kan rabbla namn och årtal, fotbollsresultat och tidtabeller om 

vartannat. Den informationen består i ett antal enskilda uppgifter som inte behöver sättas in i något 

sammanhang för att bli begripliga. Information förekommer i ett antal lösa bitar, i fragment, men 

som för att bli till kunskap behöver förstås i ett sammanhang. Vi kan säga att information är det 

material som blir till kunskap när en människa tar det till sig och förstår det. För att förstå en sak 

måste den sättas in i ett sammanhang (Gustavsson, 2002:39). 

Orsaken till att vi har valt denna definition grundar sig i att vi anser, likt Gustavsson, att 

kunskap först är uppnådd då eleven åstadkommit en förståelse av den mottagna 

informationen. Då läromedelsböcker innehåller mängder av information, i detta fall baserade 

på religionskunskap såsom hinduism och buddhism, anser vi att det är av stor vikt att dessa 

böcker inte bara ska möjliggöra tillägnandet av fakta utan även kunna förklara vad och varför 

detta är viktigt för eleverna att lära sig. Dessutom anser vi att denna definition är förenlig med 

styrdokumentens kunskapssyn och det ska bli intressant att se hur detta manifesterar sig i de 

tre utvalda läroböckerna. 

1.4. Material och metod 

1.4.1. Material 

De tre läromedelsböcker vi har använt oss av är Bonniers Religionskunskap A. En mosaik, 

Gleerups Livsvägar. Religionskunskap för A-kursen samt Natur och kulturs Religionskunskap 

för gymnasiet kurs A. Vår avgränsning beror på uppsatsens begränsade omfång, men även det 

att böckerna publicerats under olika år samt av tre skilda förlag. Bakgrunden till urvalet av 

Religionskunskap A. En mosaik och Religionskunskap för gymnasiet kurs A grundar sig i att vi 

har stött på dessa i vår undervisning under vår verksamhetsförlagda utbildning. Relief 

Livsvägar. Religionskunskap för A-kursen fann vi i vårt sökande efter en tredje läromedelsbok 

på biblioteket. 

Vi motiverar valet av de tre läroböckerna med hänseende på vår eftersträvan att se likheter 

och skillnader, både till innehåll och till utformning, men även att se hur och om böckernas 

framställningar av hinduism och buddhism är förankrade i läro- och kursplanen för 

religionskunskap A. Infallsvinklar vi har valt att titta på är om det finns genomgående drag av 

författarnas val av fokus, exempelvis stilistiska drag som bild, upplägg med rubriker, ordval 

etc., men även huruvida fokus ligger på genusperspektiv, tro eller praktik osv. Trots att 

böckerna publicerats från olika förlag anser vi att deras innehåll bör uppfylla läro- och 
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kursplanernas kriterier för ämnet då de används i undervisningssammanhang, annars skulle de 

inte kunna benämnas som läromedelsböcker. Vårt resonemang kring detta kommer att 

förtydligas ytterligare under avsnittet tidigare forskning. 

Utöver de tre läromedelsböckerna har vi använt oss av vetenskaplig litteratur främst av språk- 

och religionsvetare, artiklar, publikationer samt läro- och kursplaner från Skolverket, vilka har 

utgjort grunden för vår analys. 

1.4.2. Metod 

För att komma fram till ett resultat har vi valt att göra en komparativ analys där vi jämför de 

innehållsmässiga presentationerna av religionerna hinduism och buddhism i tre 

läromedelsböcker i religionskunskap A för gymnasieelever. Vi ämnar sätta textinnehållen i 

relation till den vetenskapliga litteratur och det övriga material som står till vårt förfogande. 

Därmed har vi för avsikt att undersöka vilken fakta och kunskap som, av 

läromedelsförfattarna, anses vara viktiga att förmedla. Den komparativa analysmetoden 

hjälper oss att belysa de likheter och skillnader vi eftersträvar att lyfta fram. 

I vår jämförande analys tittar vi även på hur författarna väljer att presentera de två 

religionerna. Vårt fokus ligger på huruvida författarnas åsikter lyser igenom och därmed är 

värderande, eller om de lyckas bibehålla sin objektivitet. Författarnas hermeneutiska 

förhållningssätt kan bidra till en tendens att de brukar sina personliga minnen och upplevelser 

för att försöka skapa förståelse för och kunna tolka sitt material. Den hermeneutiska modellen 

utgår från ett igenkännande. Detta kan resultera i problem då läromedelsförfattarnas 

förhållningssätt gentemot de skildrade religionerna, hinduism och buddhism, kan utgöra en 

form av omedveten som medveten värdering vilken kan influera läsarens uppfattning av 

kunskapsförmedlingen. Kort sagt påverkar läromedelsböckerna elevernas uppfattning, 

reception av och kunskap om religionerna i fråga. Dock förespråkar vi inte att det finns en 

enhällig syn på vad den ”rätta” synen på hinduism och buddhism är pga. att 

religionsbegreppen är diffusa och mångfacetterade, och i mångt och mycket ytterst personliga. 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf94 står det bl.a. att: 

Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Då värderingar redovisas, skall det alltid klart 

framgå vem det är som står för dem. Alla som verkar i skolan skall dock alltid hävda de 

grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som 

strider mot dem (Skolverket, 1994:4). 



Högskolan i Halmstad 

Religionsvetenskap 61-90 

Carolin Hedendahl & Sandra Löfbom 

 

9 

 

Vi anser att denna formulering även bör inkludera de läromedel som distribueras och används 

i de svenska skolorna. Annars riskerar lärarna att, omedvetet som medvetet, att förmedla en 

normerande kunskap och kunskapssyn till eleverna som är friställd från den allsidighet och 

saklighet som skolans värdegrund baseras på. 

1.5. Tidigare forskning 

1.5.1. Forskning om läromedelsböcker 

Kjell Härenstam är professor med inriktning mot religionsvetenskap, särskilt 

religionsdidaktik. Hans fokus har till stor del varit att belysa och öka förståelsen för de 

icke-kristna världsreligionerna, däribland den tibetanska buddhismen. Härenstams forskning 

har främst varit fokuserat på skolors läroböcker och deras presentation av olika religioner. 

Han har själv varit med och författat ett antal läromedelsböcker (Skolverket, 2006:56f.). 

Kunskapsinnehållet i religionskunskapen ändrades i samband med 1969 års läroplan. Det 

tidigare benämnda kristendomsämnet sågs som förlegat och bidrog till en reformation inom 

och av ämnet, och kom att kallas religionskunskap. Detta medförde att kunskapsinnehållet 

även kom att inkludera icke-kristna världsreligioner och livsåskådningar. Det nya innehållet 

skapade nya möjligheter såväl som problem, vilket berodde på variationen i denna 

information med flertalet inriktningar och traditioner (Härenstam, 2000:79). 

Vid sammanställningen av läromedel är det viktigt att vara medveten om att författaren har 

gjort ett särskilt urval ur den verklighet som beskrivs, samt att dessa val bör motiveras. Det 

finns således en underliggande värdering i texterna som aldrig kan frångås och är därför av 

stor vikt (Härenstam, 2000:20). Dessutom måste författarnas personliga bakgrund och 

ideologiska ställningstaganden tas i beaktning eftersom detta inverkar på deras rapporteringar 

och högst troligen också på vad de observerar. Detta visar hur komplext det är att försöka 

återge och återskapa en rättvis och representativ bild av andra kulturer, religioner och 

livsåskådningar. Vad är då central kunskap? Är det möjligt att på ett objektivt sätt kunna 

konstruera framställningar av kulturer, religioner och livsåskådningar när de är färgade av 

författarens språk, vilket i sin tur är färgat av dennes kultur, trosläror och politiska 

konventioner (Härenstam, 2000:31, 75f.)? 

Enligt Härenstam utger sig inte läromedelstexter för att beskriva några absoluta sanningar 

utan ska mer ses som aspekter för ett adekvat kunskapssökande (Härenstam, 2000:84). Häri 

infinner sig grundproblemet, nämligen en strävan efter en ”[…] ’sann och fullständig 
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information’ […]” och ett lärande för livet (Härenstam, 2000:120). Kunskap är ingen statisk 

företeelse utan har egenskapen att stå under ständig förändring. I Lpf94 står det uttryckligen 

att ”[…] undervisningen skall vara saklig och allsidig […]” (Härenstam, 2000:120). Detta 

innebär att vid tillägnandet av värderande texter ska det vara tydligt om vem som står bakom 

dessa värderingar (Härenstam, 2000:120). Oavsett hur stor strävan efter objektivitet är hos 

författaren och forskaren är denne trots allt knuten till sin begreppsvärld som speglar världen 

som han eller hon ser den. ”Kunskapen om den egna kulturen är alltså något som i hög grad 

har med värderingar att göra och tolkningar. Poängen är att dessa långtifrån är oproblematiska 

eller maktpolitiskt neutrala” (Härenstam, 2000:132). Författaren gör alltid ett val i sitt urval av 

information, som medför att vissa saker väljs bort (Härenstam, 2000:126, 132). 

Tom Wikman är lektor i pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa och har författat ett antal 

läromedelsböcker. Under 1990-talet inledde han sin forskningsbana rörande läromedel där 

han sökte efter den ”perfekta” läroboken och vad som utmärker en sådan. Sökandet fortlöper 

än idag (Korsell, 2007:29 och Wikman, 2004:7). I På spaning efter den perfekta läroboken 

skriver Wikman att läroböcker är en central skriftspråksgenre och utgör ett mönster för hur 

elever skriver samt deras förhållande till läsning. Eleverna är i behov av läroboken i och med 

att denna gör det möjligt för dem att tillägna sig information. Därmed kan det antydas att 

lärobokens främsta uppgift är att främja elevernas lärande. L. O. Dahlgren hävdar att den 

kunskap som presenteras i läroböcker är explicita uttryck för samhällets rådande kunskapssyn 

(Wikman, 2004:13f., 23). Dessutom kan böckernas innehåll vara normerande för vilken 

kunskap som anses vara lämplig och adekvat för eleverna att tillägna sig, dvs. att det har 

gjorts ett urval på förhand och att detta har skapat en modell för vad som är ”riktig” kunskap 

(Wikman, 2004:82).  

Wikman belyser K. Schnacks resonemang kring vikten av att läroböcker bör sättas i relation 

till de ämnen som tas upp, den rådande samhällskulturen, ev. förväntningar och normer, 

uppfattningen om lärare etc. Vidare berör han E. B. Johnsen som bygger vidare på Schnacks 

resonemang och skriver att läroboken ska tillfredställa många individer (Wikman, 2004:15). 

Johnsens tankegångar går att applicera på den svenska, mångkulturella skolan där eleverna 

tillhör en heterogen grupp med olika förutsättningar, behov, erfarenheter och kunskapsnivåer. 

I enlighet med Skolverkets styrdokument ska samtliga av dessa faktorer tillgodoses i en skola 

för alla (Skolverket, 1994:4). I samband med att den samhälleliga mångfalden ökar, ”[…] 

ökar också den enskilda individens roll som uttolkare av läroplanen” (Wikman, 2004:76). 
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Radikala förändringar i samhället inverkar på skolans undervisning, läroböcker inkluderade 

(Wikman, 2004:78). ”En ökad informationsmängd och en accelererande förändringstakt i 

samhället utmanar både skolan och läroböckerna” (Wikman, 2004:78). 

De läromedel som används i dagens svenska skolor bör fördelaktigt vara utmanande, 

autentiska och inbjudande för att erbjuda eleverna upplevelser från den verklighet och den 

vardag som de ingår i (Wikman, 2004:49). ”Lärobokens roll blir att bygga broar mellan nuet 

och det förflutna, mellan elevernas vardagliga horisont och den vetenskapliga” (Wikman, 

2004:59). Om läroböcker enbart hämtar sin information och förmedlar från, för eleven, 

främmande kontexter blir det svårare för denne att förankra, hantera och stimulera sina 

förkunskaper med den nya informationen, vilket påverkar läsförståelsen (Wikman, 2004:55), 

men också hur de tillägnar sig kunskapen.  

I Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen skriver 

Carl E. Olivestam, professor i pedagogik och didaktik, om problematiken i framställningen av 

religion i svenska läromedelsböcker för ämnet religionskunskap. Han lyfter fram att de 

religioner som presenteras i böckerna ofta framställs utifrån den rådande elitens religion. 

Detta medför att det presenterade i viss mån vinklas och därmed inte nödvändigtvis är 

representationer av verkligheten. Ambitionen för litteraturen i religionskunskap är att 

förmedla en så verklighetstrogen bild som möjligt för att kunna bibehålla sin autenticitet. 

Olivestam åberopar att då det folkliga och vardagliga religiösa utövandet åsidosätts, pga. 

elitens religions maktövertag, blir vissa faktorer och perspektiv underrepresenterade i dessa 

presentationer. Detta bidrar till en önskan om ett kritiskt förhållningssätt gentemot dessa 

läromedel (Olivestam, 2006:64f.). 

Siv Strömquist är docent i nordiska språk och forskar inom språkvetenskap med inriktning 

mot skrivprocessen och språkriktigheten. Hon har dessutom författat ett flertal språkböcker 

inom skrivteori och skrivkonst. Idag skriver hon även i en språkspalt för Svenska Dagbladet 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Siv_Str%C3%B6mquist). Vad gäller läromedelstexter och dess 

urval av fakta anser Strömquist att den språkliga formen utgör innehållet. Med andra ord kan 

textens innehåll förmedlas via språket. Enligt henne karaktäriseras en god lärobok av ett 

”levande och varierat språk” som utmärks av ”stilistiska verkningsmedel, personliga och 

intresseväckande grepp och formuleringar […]” (Strömquist, 1995:7f.). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Siv_Str%C3%B6mquist
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Vid utformningen och tillägnandet av läromedelsböcker är det flertalet faktorer som är av 

betydelse, vilket vårt avsnitt om tidigare forskning påvisar. Detta medför att de som nyttjar 

dessa läromedel bör vara medvetna om innehållet i böckerna och dess inverkan på eleverna. 
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2. Huvuddel 

2.1. Teori 

För att komma fram till svaren på vår frågeställning har vi valt att analysera 

läromedelsböckernas texter utifrån ett antal teorier. Dessa utgörs av: analytisk/positivistisk 

och hermeneutisk/dialektisk kunskapssyn, induktion, deduktion och abduktion samt ett 

etnocentriskt och genusrelaterat perspektiv. Vi använder oss av dessa för att få djup och bredd 

i vår analys, och för att visa på den mångfald de tre läromedelsböckerna innehåller. 

2.1.1. Analytisk/positivistisk och hermeneutisk/dialektisk kunskapssyn 

Kjell Härenstam beskriver två typer av kunskapssyn, den analytisk/positivistiska och den 

hermeneutisk/dialektiska. Den förstnämnda skiljer mellan fakta som beskriver verkligheter 

och vad som utgörs av värderingar, medan den sistnämnda inte förhåller sig neutralt vid 

tolkningar av samma verkligheter och värderingar som föregående kunskapssyn (2000:141f.). 

Vid tillämpning av en analytisk/positivistisk kunskapssyn används språket för att förmedla 

verkligheten. Detta benämns som en korrespondensteori där språk och verklighet ställs i 

relation till varandra. Häri görs objektivitet möjligt då fakta är mer eller mindre 

överensstämmande med den ”sanna” verkligheten. I och med att det presenterade utgörs av 

flertalet sanningar blir bilden av religionen mer utförlig och allmängiltig. Ett exempel på en 

fråga skulle kunna vara: ”Vad utmärker den tibetanska buddhismen? Ange några klara 

skillnader mellan denna form av buddhism och andra former” (Härenstam, 2000:142). Frågor 

som dessa resulterar i att en ”sannare” bild av religionen speglas, vilket innebär att 

läroböckernas texter ger sken av något slutgiltigt, en absolut sanning (Härenstam, 2000:142).  

En hermeneutisk/dialektisk kunskapssyn grundar sig i de fördomar författaren och läsaren 

ursprungligen besitter, vilka bidrar till en icke-neutral utgångspunkt. Författaren och läsaren 

är på förhand präglade av sina fördomar vilket innebär att när de kommer i kontakt med ny 

fakta uppstår en omtolkning av den tolkning som redan existerar. Detta medför att tolkningen 

baseras på redan gjorda tolkningar. Dock utesluter det inte att nya perspektiv och synsätt 

exponeras eftersom verklighetstolkningar står under ständig utveckling och omformulering.  

Lärobokstexter med denna kunskapssyn har till uppgift att skapa ett intresse hos eleverna och 

vidga deras förståelsehorisont. Detta görs med hjälp av flertalet perspektiv som visar på olika 

förhållningssätt gentemot diverse företeelser inom olika religioner (Härenstam, 2000:142f.). 
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Skillnaden mellan en analytisk/positivistisk och hermeneutisk/dialektisk kunskapssyn är att 

den förra jämför språk och verklighet medan den sistnämnda anser att något sådant inte är 

möjligt i och med att det inte går att försätta sig själv objektivt i relation till det som 

observeras pga. att det är språket som formar vår syn på verkligheten. Enligt Härenstam bidrar 

den analytisk/positivistiska kunskapssynen till en objektiv framställning av religioner, i alla 

fall teoretiskt sett. Han påvisar även att den hermeneutisk/dialektiska kunskapssynen, i 

motsats till den förra, möjliggör ett vidgande av förståelsehorisonter och omtolkningar i och 

med att följden av nya möten utökar perspektiven. På så sätt är denna process oändlig 

(Härenstam, 2000:142).  

2.1.2. Deduktion, induktion och abduktion 

Deduktion bygger på att logiska slutsatser dras, vilka betraktas som giltiga just pga. sin logik. 

Dock innebär det inte nödvändigtvis att dessa är logiskt sanna, allmängiltiga eller stämmer 

överens med verkligheten (Thurén, 2007:28). Förekomsten av deduktion kan enklast 

beskrivas med exempel ur faktaorienterade läroböcker där fokus ligger på uppräknande fakta, 

som exempelvis buddhismens åttafaldiga väg eller hinduismens mångfald av gudar och 

gudinnor. Här framställs informationen på ett statiskt vis där ingen ny tillkomst av eller 

reflektion av informationen ges utrymme. Detta bidrar till att den information som processeras 

av läsaren och som förmedlas av läraren accepteras utan någon form av ifrågasättande. 

Informationen serveras på silverfat och eleven upplever att informationen är tillräcklig för att 

veta ”allt” om religionen i fråga (Olivestam, 2006:36f.). Induktion innebär, till skillnad från 

deduktion, att ”[…] man drar allmänna, generella, slutsatser utifrån empirisk fakta” (Thurén, 

2007:22). Eleven själv får exempelvis möjlighet att ta del av den religiösa vardagen, såsom att 

besöka ett buddhistiskt tempel och delta i meditation, och utifrån detta försöka bilda en 

uppfattning av den religion som undersöks i fråga (Olivestam, 2006:36f.). 

Under sent 1800-tal presenterade amerikanen och den filosofiska pragmatismens grundare 

Charles Sanders Pierce begreppet abduktion, som är en växelverkan mellan deduktion och 

induktion. Abduktion innebär att lärande sker under en samverkan mellan dessa två 

(Olivestam, 2006:36). Tillämpning av den abduktiva teorin är att kunskap förflyttas från en 

kontext till en annan för att på så sätt knyta den till ett nytt sammanhang och göra den nya 

kunskapen begriplig för eleven. Enligt Carl E. Olivestam kan abduktionsteorin tillämpas inom 

religionskunskapens samtliga områden, bl.a. pga. dess mångfacitet (Olivestam, 2006:37f.). 
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2.1.3. Etnocentrism 

I Värdegrund och svensk etnicitet skriver Göran Linde att ”[v]år egen historia är fylld av 

identitetskapande fördomar mot andra[,] [då] [v]i har byggt upp en nationell gemenskap 

genom att svartmåla religioner och folkgrupper som katoliker, judar, muslimer, samer och 

romer” (Linde, 2001:117). Etnocentrism karaktäriseras av hur den enskilde individens etniska 

tillhörighet och fördomar är en bidragande faktor till hur världen upplevs och hur verkligheten 

uppfattas. Pirjo Lahdenperä påstår att ”[e]tniska fördomar är en känslomässigt stark 

stereotypiserad förhandsinställning till andra grupper och etniska kulturer” (Linde, 2001:117). 

Detta fenomen har även uppmärksammats av Claude Lévi-Strauss, som skriver att ”[a]llt det, 

som inte överensstämmer med de normer man själv lever efter, föredrar man att förpassa 

utanför kulturen, till naturen” (Lévi-Strauss, 1999:17). Lahdenperä hävdar samtidigt att ”[f]ör 

den enskilde individen är etniska fördomar identitetsformerande och därmed jagförsvarande. 

Med deras hjälp kan man positivt särskilja sig från den Andre som är annorlunda och har 

andra värderingar och livserfarenheter” (Linde, 2001:117). 

Anledningen till att vi har valt att inkludera ett etnocentriskt perspektiv är för att försöka 

förtydliga svårigheterna som kan finnas vid framställningen av texter. Det är inte med 

enkelhet en författare försöker gestalta religioner på ett neutralt och värderingsfritt sätt, i och 

med att de personliga värderingarna och normerna är färgade av det egna samhället och i och 

med detta har en betydande roll. Detta kan ske på ett medvetet såväl som på ett omedvetet 

plan. En fråga som implicit genomsyrar uppsatsen är om det är möjligt för 

läromedelsförfattarna att frångå ett etnocentriskt perspektiv? 

2.1.4. Genusteori 

Utöver ett etnocentriskt perspektiv har vi även valt att lyfta fram ett genusperspektiv för att 

visa på svårigheten med att skildra texter neutralt. 

Forskningen om religionsvetenskap och däri religionshistoria har länge präglats av en manlig 

dominans, både i fråga om det som undersöks och forskarna själva. Det har inneburit ett ”[…] 

osynliggörande av kvinnor, en generell könsblindhet eller manliga fördomar som mer eller 

mindre oreflekterat betraktar världen ur ett manligt perspektiv. […] [H]istoria, samhälle och 

kultur [har] ensidigt […] betraktats genom mäns ögon. Både analyser och källmaterial är 

färgat av manliga perspektiv” där materialet både handlar om men samtidigt har tolkats av 

män (Gilhus & Mikaelsson, 2003:225). Under 1970-talet skedde en förändring inom detta fält 
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då kvinnliga religionsforskare, i den rådande feministiska andan, började ifrågasätta bristen på 

ett kvinnligt perspektiv i forskningen. I och med att både kvinnliga och manliga perspektiv 

numer synliggörs bidrar detta till en mer nyanserad och representativ bild av olika religioner 

och dess utövare. Detta är synbart i den svenska religionskunskapen där genusperspektivet 

innebär ”[…] att man belyser och skapar förståelse för kvinnors och mäns olika uttryck för 

religiositet, deras intresse för religionen och hur de uttrycker detta” (Olivestam, 2006:40). 

Genus ska dock inte enbart betraktas ur ett biologiskt könsperspektiv utan också studeras på 

en ”[…] organisatorisk, strukturell […] och mänsklig nivå” (Olivestam, 2006:40). 

  



Högskolan i Halmstad 

Religionsvetenskap 61-90 

Carolin Hedendahl & Sandra Löfbom 

 

17 

 

3. Resultat 

Vi har valt att dela upp resultatdelen och presentera läromedelsböckernas presentationer av 

religionerna hinduism och buddhism var för sig. De presentationer som ges av religionerna i 

respektive läromedelsbok är läromedelsförfattarnas egna urval av stoff och tolkningar, vilka 

vi har refererat till. Således är det inte vår syn på religionerna som framställs. 

3.1. Hinduism i Religionskunskap A - en mosaik 

Religionskunskap A – en mosaik är en läromedelsbok i religionskunskap A för 

gymnasieelever. Boken är författad av gymnasieläraren Olov Jansson, med inriktning mot 

religionskunskap och historia samt journalisten Linda Karlsson vars journalistiska fokus 

ligger på religionsstudier. Hon har dessutom erfarenhet av läraryrket 

(http://blogg.bonline.se/enmosaik/). I lärobokens förord skriver Jansson och Karlsson att deras 

syfte med boken är att ”[…] skapa en lättillgänglig och modern lärobok som utgår från hur det 

är att leva och tro i Sverige och i världen i dag” (2009:5). De källor som används redovisas 

längst bak, på pärmens insida, vilka bl.a. inkluderar Det mångreligiösa Sverige av Daniel 

Andersson och Åke Sander, Hinduiska gudinnor och kvinnor av Eva Hellman och 

Buddhismen av Knut A. Jacobsen. Kapitlen i Religionskunskap A - en mosaik som behandlar 

hinduism och buddhism är på 19 respektive 17 sidor. 

3.1.1. Inledande avsnitt 

I Religionskunskap A en Mosaik beskriver författarna Olov Jansson och Linda Karlsson 

hinduismen från både ett inifrån- och ett utifrånperspektiv, vilket följande två citat visar: 

Inom varje levande varelse finns en oföränderlig del, atman, ett evigt själv som kan återfödas i en 

ny kropp. Återfödelse kallas också reinkarnation. Upprepningen av återfödelser, som i ett evigt 

kretslopp, kallas samsara. Slutmålet är att befrias från den ständiga återfödelsen. Befrielsen, 

moksha, innebär att självet, atman, blir ett med världssjälen, brahman (Jansson & Karlsson, 

2009:126). 

Eftersom hinduismen står för många olika sätt att utöva religion, är det inte meningsfullt, varken 

för utomstående eller för hinduerna själva, att avgränsa vad någon ska tro eller någon ska leva för 

att kallas hindu. Som hindu räknas i allmänhet den som följer hinduiska riter och firar hinduiska 

högtider, är uppvuxen i hinduisk kultur eller identifierar sig själv som hindu” (Jansson & Karlsson, 

2009:123f.). 

Ett genomgående drag i läromedelsboken är att marginaltexterna förklarar och förtydligar 

begrepp och företeelser, mestadels från ett utifrånperspektiv (Jansson & Karlsson, 2009). 

Jämte ovanstående citat, i marginalen, förtydligas synen på det eviga kretsloppet där 

hinduiska begrepp ställs i relation till svenska sådana: 

http://blogg.bonline.se/enmosaik/
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Självet eller själen? I redogörelser för hinduismen används ofta ordet självet om atman – den 

oförstörbara delen i människan. Eftersom atman är rent medvetande och opåverkat av personliga 

egenskaper, skiljer sig betydelsen något från själen i svenskt språkbruk. Men orden används även 

synonymt (Jansson & Karlsson, 2009:126). 

3.1.2. Vem är hindu? 

I författarnas resonemang om definitionen av vem som identifierar sig som hindu ger de inte 

en förklaring till utan tillskriver att den som betraktar sig som hindu kan bero på flertalet 

faktorer, såsom religiös och kulturell uppväxt, utförandet av hinduiska riter samt firandet av 

högtider. Redogörelsen förankras även till svenska förhållanden vilken synliggörs vid 

presentationen av hinduiska tempel i Sverige (Jansson & Karlsson, 2009:123f. & 133). 

3.1.3. Hinduismens grundtankar 

I avsnittet om livets skeden skriver författarna om födsel, vigsel och död med betoningen att 

”[f]ör hinduer är vigselceremonin en av de viktigaste upplevelserna under livet”, då ”[h]ela 

släkten berörs av ett äktenskap […]” (Jansson & Karlsson, 2009:135). 

När Jansson och Karlsson beskriver gudsuppfattningen berör de monoteism, polyteism och 

panteism, vars begreppsliga innebörd de inte förklarar i detta avsnitt (Jansson & Karlsson, 

2009:124). Begreppen förklaras dock i ett utav bokens tidigare avsnitt som belyser 

religionsbegreppet. Inom avsnittet om hinduismen behandlas de gudar och gudinnor, vilka 

enligt författarna, är de vanligast förekommande gudomarna som tillbeds av hinduer. De 

berörda gudomarna är Brahma, Sarasvati, Vishnu, Lakshmi, Shiva och Kali. Det som 

åskådliggörs är deras egenskaper och varför de tillbeds (Jansson & Karlsson, 2009:125).  

Författarna belyser att genom gudinnorna kan de hinduiska kvinnorna finna styrka och 

argument för sin självständighet och sina rättigheter (Jansson & Karlsson, 2009:130). 

I avsnittet ”Att vara människa” beskrivs den hinduiska individens levnadsstadier, manligt som 

kvinnligt. Mannens fyra levnadsstadier skildras med utgångspunkt ur det slutgiltiga målet, att 

atman ska bli ett med brahman: 

Sedan gammalt finns en lära om fyra levnadsstadier: lärjunge, familjeförsörjare, skogseremit och 

befriad. När en man lämnar livet som familjeförsörjare, är sönerna tillräckligt vuxna för att 

efterträda sin far. Genom att lämna det vanliga livet kan mannen som skogseremit nå insikt och 

frälsning genom meditation. I det sista stadiet har insikten om atmans enhet med brahman 

uppnåtts, men den befriade lever vidare i väntan på att genom döden förenas med världsalltet. 

(Jansson & Karlsson, 2009:130). 

Kvinnans tre levnadsstadier återges också, ”[…] som flicka, hustru och änka” (Jansson & 

Karlsson, 2009:130). 
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3.1.4. Heliga texter 

Beskrivningen och genomgången av de heliga texterna utgår från ett utifrånperspektiv där 

författarna kortfattat redogör för, enligt dem, religionens centrala grundtankar och vart dessa 

härstammar ifrån. De skriver exempelvis: ”Hinduismens centrala texter är nedskrivna på 

sanskrit, den lärda formen av fornindiska. Ljuden har uppfattats som heliga, i högre grad än 

skriften och texten” (Jansson & Karlsson, 2009:127). Vid presentationen av kastsystemet 

utgår även detta från ett utifrånperspektiv: ”Den indiska samhällsordningen har i årtusenden 

präglats av ett kastsystem. Enligt detta kan man dela in samhället i fyra ärftliga kaster” 

(Jansson & Karlsson, 2009:126). Citatet följs av en kort presentation av de fyra kasterna 

inklusive dalits, de kastlösa, och avsnittet avslutas med problematiken om lagändringarna i 

Indien om att diskriminering inte få ske pga. kast (Jansson & Karlsson, 2009:126). 

3.2. Hinduism i Relief Livsvägar Religionskunskap för A-kursen 

Läromedelsboken Relief Livsvägar Religionskunskap för A-kursen är författad av Nils-Åke 

Tidman och Kerstin Wallin. Kapitlen om hinduism och buddhism sträcker sig över 19 

respektive 27 sidor och riktar sig till elever i gymnasieskolan. I sitt förord skriver författarna 

att deras syfte har varit att ”[…] presentera de stora världsreligionerna på ett tydligt och 

kortfattat sätt” (2008). De skriver även att de har ”[…] i det längsta försökt undvika att göra 

religionerna främmande, exotiska och avlägsna” (2008). Utöver faktastoffet om religionerna 

förekommer det intervjuer med utövare inom respektive religion vars syfte är att visa hur 

religionen kan te sig praktiskt i vardagen. Författarna redovisar källorna till sina bilder, dock 

inte varifrån de hämtar sitt faktastoff. 

3.2.1. Inledande avsnitt 

Läsaren möts först av författarnas korta sammanfattning av hinduismen och dess grundtankar:  

Hinduismen är egentligen inte en enhetlig religion. Istället består hinduismen av olika religiösa 

riktningar med det gemensamma att de hör hemma i Indien. Först under det senaste århundradet 

har hinduer arbetat för att skapa en enhetlig religion – panhinduism, hindusim för alla (Tidman & 

Wallin, 2008:120). 

Utöver en kort sammanfattning får läsaren ta del av en karta över hinduismens spridnings- 

och ursprungsområden, en tidslinje över världsreligionernas historia, samt en kort indelning 

av hinduismens tro, rit och liv där religionens grundläggande fundament står (Tidman & 

Wallin, 2008:118f. samt se bilaga 3). 
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Ett genomgående drag i läroboken är författarnas markering av begrepp, vilka kan vara av 

betydelse för läsaren och dess reception av faktastoffet. Detta kan ges med exempel från 

avsnittet om hinduismens ”många gudar”: ”Mångfald är typiskt för hinduismen. Det finns 

miljontals gudar. Hinduismen är en polyteistisk religion (poly = grek. ’många’, teos = grek. 

’gud’)” (Tidman & Wallin, 2008:120). 

3.2.2. Vem är hindu? 

Efter den korta sammanfattningen som inleder avsnittet om hinduism kastas läsaren in i 

religionens lära och mångfald. ”Mångfald är typiskt för hinduismen” (Tidman & Wallin, 

2008:120). Det står om olika grupper inom hinduismen t.ex. tamilerna i Sverige och 

flyktingar från Gujarat, dock står det inte uttryckligen vem som kan tillskrivas hindu (Tidman 

& Wallin, 2008:120f.).  

3.2.3. Hinduismens grundtankar 

Vid beskrivningen av hinduismens gudar och gudinnor belyses gudarna Shiva och Vishnu 

samt gudinnan Kali som de mest betydelsefulla för religionen, men också för olika grupper 

inom hinduismen. Beskrivningarna av Shiva och Vishnu påvisar deras dualiteter och 

mångfacitet såsom ”Shiva som både förstör och bygger upp världen” och att ”Vishnu […] 

visar sig i olika former eller gestalter. Dessa kallas avatarer” (Tidman & Wallin, 2008:121).  

Kali står under en egen rubrik vilken lyder ”Den fruktansvärda gudinnan” och hennes dualitet 

visar hur hon ”[…] skyddar livet men är också en dödsgudinna. Hon avbildas ofta som en 

fruktansvärd gestalt som sliter människor i stycken (Tidman & Wallin, 2008:121). Under 

samma rubrik följer en beskrivning av guden Ganesha: ”En vanlig gud känns igen på sin 

snabel. Det är elefantguden Ganesha […]” (Tidman & Wallin, 2008:121). Även om det finns 

en mångfald av gudar och gudinnor inom hinduismen, finns det också en tanke om en enda 

gud ”[…] som visar sig på många olika sätt för människorna. Människan behöver synliga och 

ofta människolika bilder av gudar för att kunna älska den enda, osynliga guden, enligt 

hinduismen” (Tidman & Wallin, 2008:121). 

I avsnittet om Sanatana dharma bjuds läsaren in genom rubriken ”Människan en del av Gud –

 atman-brahman” (Tidman & Wallin, 2008:122). Om Sanatana Dharma beskriver författarna 

förhållandet mellan atman och brahman, dvs. hur alla materiella ting såsom hus, bilar och 

pengar ”[…] kommer att försvinna, förr eller senare” samt hur människans själ kommer att 
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återförenas med allsjälen brahman (Tidman & Wallin, 2008:122). Denna företeelse beskrivs 

med hjälp av en berättelse ur Upanishaderna (Tidman & Wallin, 2008:123). 

Avsnittet som följer behandlar ashrama, den andliga lag som belyser människans olika åldrar 

och ”[v]ilka mål hon ska ha i livets skeden” (Tidman & Wallin, 2008:124). De levnadsstadier 

som beskrivs är de fyra som gäller män. Kvinnans levnadsstadier utelämnas. Därefter ges 

kortfattade beskrivningar om tre vägar som finns för att uppnå moksha: huvudets, handens 

och hjärtats väg (Tidman & Wallin, 2008:124).  

Under rubriken ”Leva som hindu” (Tidman & Wallin, 2008:130) redogörs det för bönen i 

hemmet och i templet, även kallad puja, vilken utförs morgon och kväll. I hemmet leds den av 

kvinnorna och i templet leds den av männen. I bönen ber individen till guden eller gudinnan 

som han eller hon har en personlig relation till och det essentiella är ”[…] att se och bli sedd 

av gud och att genom ett litet offer få guds välsignelse” (Tidman & Wallin, 2008:130f.). Efter 

beskrivningen av bönen ges läsaren en inblick i de hinduiska templen som kallas för gudens 

bostad. De olika templen är helgade åt olika gudar. För hinduer i Sverige finns det inga stora 

tempel att tillgå vilket innebär att de ofta blir hänvisade till källarlokaler och lägenheter som 

får agera tempel (Tidman & Wallin, 2008:131). 

Efterföljande avsnitt behandlar hur tillämpningen av månkalendern och astrologi styr 

högtiderna samt hur Internet är ett hjälpmedel för hinduer i Sverige att se vilken högtid som 

ska firas vid vilken tidpunkt. I Sverige firas inte samtliga hinduiska högtider, utan endast 

några utvalda. Författarna skriver hur ”[s]venska hinduer [gärna] [deltar] i det svenska 

julfirandet. Alla sätt att nå gud är rätt. Kristendomens Jesus Kristus blir ytterligare en gudsbild 

att vända sig till” (Tidman & Wallin, 2008:133). Presentationerna av de hinduiska högtiderna 

följs av en redogörelse för livets milstolpar; födelse, vigsel och död, där vigseln är mest 

central (Tidman & Wallin, 2008:134f.). I samband med detta tas även problematiken kring 

fosterdiagnostik och aborter av flickfoster i Indien upp (Tidman & Wallin, 2008:135).  

I den avslutande delen av kapitlet som behandlar hinduism belyser författarna det indiska 

kastsystemet. De fyra kasterna, inklusive de kastlösa dalits, beskrivs utförligt och en kort 

historisk genomgång om kasternas framväxt ges med förankring till de heliga skrifterna 

(Tidman & Wallin, 2008:137f.). 
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3.2.4. Heliga texter 

”Den mest kända och använda heliga skriften heter Bhagavadgita, den högstes sång. Den 

ingår inte i Vedaskrifterna, utan har egentligen en lägre rang som helig skrift än de. Men i 

popularitet är den överlägsen. I Bhagavadgita skildras hur människan kan nå befrielse från 

återfödelse genom kärlek till Gud” (Tidman & Wallin, 2008:125). Författarna förklarar även 

ordet Veda och dess svenska innebörd - veta. 

3.3. Hinduism i Religionskunskap för gymnasiet A 

Religionskunskap för gymnasiet kurs A är skriven av Lars-Göran Alm och är även den, likt de 

andra läromedelsböckerna i denna uppsats, riktad mot elever på gymnasiet. Inledningsvis står 

det i förordet att kapitlen är uppdelade i fristående avsnitt så att lärare och elever själva kan 

välja vad som ska fokuseras utefter deras intressen och behov. Avsnitten som behandlar 

hinduismen och buddhismen upptar 11 respektive 10 sidor (2002). Likt Tidman och Wallin 

redovisar Alm endast varifrån bilderna är hämtade, men inte sitt skrivna material. 

3.3.1. Inledande avsnitt 

Läsarens första möte med hinduismen i boken är bilden på en gudastaty och en bild på en 

folksamling i den indiska floden Ganges (se bilaga 4). Detta åtföljs av tre inledande avsnitt 

som beskriver livet vid Ganges från ett utifrånperspektiv. I det första stycket står det följande:  

Morgonen är kylig i Varanasi, den heliga staden vid floden Ganges. Tusentals människor stiger 

nerför trapporna till floden och börjar vada ut. Precis som alla andra dagar börjar de sin dag med 

ett bad, för att bli religiöst rena inför dagens alla bestyr. Men på denna heliga plats är upplevelsen 

av helighet mycket större än hemma (Alm, 2002:23). 

3.3.2. Vem är hindu? 

Författaren beskriver hinduismen och dess utövare på följande vis: ”För västerlänningar kan 

det kännas främmande att en och samma religion utövas på så olika sätt. Men för hinduer är 

detta inget problem. Olika vägar kan leda till samma mål, menar de” (Alm, 2002:24). Alm 

fortsätter med att beskriva den, enligt honom, karakteristiska hindun och det typiska indiska 

samhället: 

De flesta indier är fattiga landsbygdsbor. De lever i små byar och arbetar i jordbruket, ofta med 

uråldriga metoder. Men det finns också storstäder med moderna industrier, universitet, en 

välmående medelklass och en mycket rik överklass. […] Kontrasterna är alltså stora i det indiska 

samhället. […] Därför är det ganska förståeligt att också religionen uppvisar stora kontraster (Alm, 

2002:24). 
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3.3.3. Hinduismens grundtankar 

 I avsnittet om hinduismen skriver Alm följande om grundtankarna i religionen: 

”Hinduismens mångfald och tolerans märks väldigt väl i tankarna om det gudomliga” och att 

det ”[s]ida vid sida finns tre olika trosuppfattningar som vi västerlänningar upplever som helt 

oförenliga med varandra […]” varefter han förklarar begreppen polyteism, monoteism och 

ateism (Alm, 2002:24). Alm avslutar avsnittet med att påvisa att ”[m]ångfalden är trots allt 

bara en sida av hinduismen. Bakom den finns ett gemensamt livsmönster: ett antal religiösa 

vardagsriter som nästan alla hinduer följer” (Alm, 2002:24). 

Vid böner och offer till en gud är det viktigt att vara religiöst ren då ”[e]n viktig del av det 

hinduiska livsmönstret bygger på religiösa föreställningar om vad som är rent och orent” 

(Alm, 2002:24). Det är inte bara viktigt att vara ren vid dessa stunder, utan även vid måltider, 

vilka alltid inleds med offer till en gud. ”Hela måltiden är alltså ett slags gudstjänst” (Alm, 

2002:24f.). 

I avsnittet om den heliga kon inleder Alm med orden: ”Ibland räcker inte vattnets renande 

förmåga. Då kan man få hjälp från en varelse som vi västerlänningar ständigt förundrar oss 

över” (Alm, 2002:25). Kon beskrivs som en helig varelse vilken skildras enligt följande: ”Kon 

är som bekant ett heligt djur för hinduer. Ingen vet varför. Att kon är helig hindrar inte att 

man får använda alla hennes produkter så länge hon lever” (Alm, 2002:25). Användbara 

produkter som nämns är bl.a. komjölk till föda och kogödsel till eldning och religiös rening, 

exempelvis vid andakt (se även bilaga 5).  

Vid presentationen av hinduiska övergångsriter skriver författaren om födelse och död, varvid 

döden får ett större fokus: ”Det bästa för en from hindu är att dö eller åtminstone brännas i 

Varanasi – Indiens heligaste stad, som även kallas Benares. Därför flammar likbålen ständigt 

där på förbränningsplatserna längs floden Ganges” (Alm, 2002:27). 

”Hinduismen har många gudar. De flesta dyrkas inom ganska små områden. Det gäller 

särskilt sådana gudar som man ber och offrar till varje dag. Men det finns också stora gudar 

som dyrkas över hela Indien” (Alm, 2002:27). De gudar som beskrivs är Vishnu och Shiva, 

vilka benämns som hinduismens huvudgudar: ”Den andra huvudguden är Shiva. Han har flera 

olika funktioner. Därför tror religionsforskarna att flera äldre gudomligheter har smält 

samman i honom” (Alm, 2002:27).”Förutom Vishnu och Shiva dyrkas ytterligare några gudar 
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i hela Indien. Shivas fru Durga eller Kali är liksom sin man både fruktbarhetsgivande och 

förstörelsebringande” (Alm, 2002:28). 

Efter presentationen av gudarna beskrivs tempelkulten kring dessa. ”Dyrkan av de stora 

gudarna äger rum i tempel och sköts av anställda präster. Templens storlek varierar, från 

enkla byggnader med en enda präst till stora och påkostade anläggningar med mängder av 

präster” (Alm, 2002:28). Författaren påpekar att denna tempelkult inte kan jämställas med den 

kristna gudstjänsten eftersom det inte krävs att utövarna befinner sig i templet (Alm, 

2002:28). Vidare beskrivs hur ett matoffer kan gå till. Offergåvan ställs framför gudabilden 

och ”[e]fter en stund anses guden ha ätit. Det som då återstår, det vill säga hela matoffret, är 

resterna av gudens måltid” (Alm, 2002:29). Alm fortsätter med att beskriva Bhaktifromhet: 

För många hinduer är vardagsriterna, gudarna och tempelkulten det viktigaste i religionen. Det 

gäller särskilt den stora indiska landsbygdens befolkning. Men det finns hinduer som inte är nöjda 

med de vanliga riterna och tempelkulten. De vill uppleva en större personlig kontakt med en 

bestämd gud (Alm, 2002:29). 

Relationen mellan Atman och Brahman förklaras och sätts i samband med karmas lag och 

dharma. Detta åtföljs av två vägar till befrielse från Samsara: gärningens respektive 

kunskapens väg. Den sistnämnda är ämnad åt eliten då ”[d]e flesta hinduer har varken tid eller 

intresse för detta” (Alm, 2002:30f.). 

Under rubriken ”Hinduismen och samhället” behandlas kastsystemet: 

Traditionellt är alla indier indelade i strikt åtskilda grupper som kallas kaster. Kasttillhörigheten är 

ärftlig. Man föds in i sin kast och kan inte ändra kasttillhörigheten under sitt liv. Man gifter sig 

inom sin kast, och de barn man får tillhör kasten. Man umgås främst inom sin kast, särskilt när det 

gäller att äta, drick och röka tillsammans (Alm, 2002:31). 

Kast förklaras vidare i samhörighet med särskilda yrkesgrupper och de kaster som explicit 

förklaras är prästkastet och ”de oberörbara” (Alm, 2002:34). 

Tempelkulturen framställs via berättelsen ”Ett tempel i sydindien” där det nämns att 

hinduismen har sju pilgrimsstäder, varav Kanchipuram är en av dessa. Staden är känd för sitt 

Shivatempel och Shiva dyrkas under ett annat namn, Ekambareswarar (Alm, 2002:32). 

Templet har sin bakgrund i en myt om guden Shiva och hans fru Parvati (Alm, 2002:33).   

3.3.4. Heliga texter 

I avsnittet om heliga texter nämner författaren de fyra Vedaböckerna och deras beräknade 

tillkomstår, följt av en kort redogörelse av Bhagavadgita ”den höges sång” samt 

Upanishaderna (Alm, 2002:30).  
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3.4. Buddhism i Religionskunskap en mosaik 

3.4.1. Inledande avsnitt 

Avsnittet om buddhism inleds med en kort presentation av religionen: ”Nyårsfirandet i 

månaden Vesak handlar om Buddhas födelse, uppvaknade och utslocknande i nirvana. Precis 

som Buddha, kan den som fötts som människa bli någon som genomskådar tillvaron och bli 

fri” (Jansson & Karlsson, 2009:143). 

3.4.2. Vem är buddhist? 

Jansson och Karlsson beskriver den som bekänner sig till den buddhistiska tron som: 

En människa vars lära eller religionsutövning på något sätt anknyter till Buddha kan kallas 

buddhist. De som är uppvuxna i länder med stor buddhistisk befolkning och som själva definierar 

sig som buddhister brukar räknas dit (Jansson & Karlsson, 2009:143f.). 

3.4.3. Buddhismens grundtankar 

Författarna presenterar buddhismen som en religion med flera riktningar vilka binds samman 

av Buddha. ”Buddhismens tankar är nära besläktade med hinduismen och olika former av 

buddhism har liksom hinduismen utvecklats fritt och självständigt, utan centrala 

organisationer” (Jansson & Karlsson, 2009:143). Västerlänningars intresse för religionen 

grundas enligt författarna i religionens enkelhet, i och med att Buddha inte är en gud som 

tillbeds. Berättelsen om Buddha, hans liv och uppvaknande skildras i avsnittet som författarna 

benämner ”Uppvaknandet” (Jansson & Karlsson, 2009:144). Historien speglar religionen och 

dess grundläggande tankar: 

De kunskaper som Buddha i berättelsen uppnådde under natten vid bodhiträdet, är kärnan i 

buddhismens lära, dharma. I månskenet, medan det ännu var mörkt, kom Buddha till insikt om 

återfödelsens kretslopp, samsara. Han såg hur livets avsiktliga handlingar, karma, påverkar 

kommande liv. I gryningsljuset fick han insikt om de fyra sanningarna och gick sedan in i nirvana 

(Jansson & Karlsson, 2009: 146). 

Som citatet ovan visar är Dharma kärnan i buddhismen pga. att den är Buddhas uppnådda 

kunskap, om hur nirvana kan uppnås med hjälp av fyra ädla sanningar. ”När Buddha beskrev 

tillståndet i nirvana gjorde han det med hjälp av negationer, till exempel att inget föds eller 

dör, inget rör sig eller står stilla” (Jansson & Karlsson, 2009:146 samt se bilaga 6). 

Sangha förklaras som den gemenskap vilken utgör grunden för buddhismen men också hur 

munkar och nunnor förankrar den buddhistiska läran: 

Munkarna och nunnorna förvaltar buddhismens lära och anses ha nått långt i sin andliga 

utveckling. De ägnar sig åt studier, undervisning, socialt arbete och meditation men även olika 

rituella handlingar vid exempelvis bröllop eller begravning (Jansson & Karlsson, 2009:148). 
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Reglerna för nunnorna och munkarna är strikta och kvinnorna är alltid underordnade männen. 

Under några månader av sitt liv lever barn klosterliv. Några av dessa barn väljer att stanna 

kvar och det är de som blir munkar och nunnor i vuxet liv (Jansson & Karlsson, 2009:148). 

Avsnittet som följer presenterar begreppet Anatman vilket förklaras som icke-jaget. Detta 

görs med hjälp av en liknelse: 

En människa skulle kunna liknas vid en flod. Vattnet som rinner i floden fylls ständigt på – ändå är 

det en och samma flod. Detta är innebörden av läran om atman, icke-jaget. Vi inbillar oss bara att 

vi har en själ som alltid ska existera eftersom vi vill finnas kvar. Det är den viljan som binder oss 

vid tillvarons hjul och tvingar oss att ständigt födas till nya liv med nya besvikelser (Jansson & 

Karlsson, 2009:149). 

Det finns två huvudinriktningar inom buddhismen, vilka kallas Theravada och Mahayana, 

varav den sistnämnda vuxit fram ur den förstnämnda. De brukar även kallas för syd- 

respektive nordbuddhism. Det som skiljer dem åt är att i Theravada kan endast munkar och 

nunnor nå nirvana, medan det i Mahayana är möjligt för alla att nå frälsning med hjälp av 

bodhisattvor (Jansson & Karlsson, 2009:150f.). En bodhisattva är ”[…] en person som har 

blivit upplyst, kan välja att skjuta upp sitt buddhablivande och alltså frivilligt stanna kvar i 

återfödelsens kretslopp, för att hjälpa andra till frälsning” (Jansson & Karlsson, 2009:151). 

Två undergrupper till den mahayanska buddhismen är den tibetanska buddhismen och 

zenbuddhism. 

Inriktningarna följs av den buddhistiska etiken där en buddhist ska vara ansvarsfull och det 

finns fem grundläggande levnadsregler som utövaren bör följa. Dessa är att: ”[…] avstå från 

att ta något liv, avstå från att stjäla, avstå från att handla sexuellt olämpligt, avstå från att ljuga 

samt avstå från att berusa sig (Jansson & Karlsson, 2009:153). 

Om det buddhistiska templet skriver författarna att det består av flertalet byggnader och i 

templet står ett altare och en staty av Buddha. I templet kan utövarna lyssna till munkarnas 

recitation. Templet har olika funktioner såsom härbärge och plats för undervisning. Dessutom 

symboliserar det buddhismens tre juveler: ”Buddha, dharma, sangha, alltså upplysning, 

undervisning och gemenskap” (Jansson & Karlsson, 2009:155). Det är vanligt förekommande 

att det finns stupor på tempelområdet, vilka är kvarlevor från Buddha och hans lärljungar 

(Jansson & Karlsson, 2009:155). Detta åtföljs av de buddhistiska högtiderna som utgår och 

räknas från den tidpunkt då Buddha nådde nirvana. Högtiderna skiljer sig åt mellan olika 

buddhistiska riktningar, men är alla sammanlänkade med Buddha och firas vid fullmåne. En 
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utav dessa högtider är Vesak, vilken firas till minne av Buddhas födelse, upplysning och 

inträdelse till nirvana (Jansson & Karlsson, 2009:155). 

”Precis som inom andra religioner firas övergångsriter inom buddhismen” (Jansson & 

Karlsson, 2009:156). De som nämns är födsel, vigsel och död. Munkarna är ofta viktiga vid 

dessa riter i och med att det är de som kontaktas för att recitera viktiga och lämpliga texter 

(Jansson & Karlsson, 2009:156). Det läggs fokus vid avsnittet om död och begravning. 

Jansson och Karlsson belyser hur buddhismen kommit till väst, och specifikt hur religionen 

kommit till Sverige (Jansson & Karlsson, 2009:158). 

3.4.4. Heliga texter 

Den heliga text som nämns är Tripitaka och den beskrivs inte i brödtexten utan i en faktaruta 

(se bilaga 7). 

3.5. Buddhism i Relief Livsvägar Religionskunskap för A-kursen 

3.5.1. Inledande avsnitt 

Läsaren möts först av författarnas korta sammanfattning av buddhismen, dess grundtankar 

och religionens framväxt: 

Målet för buddhister är att befrias från de ständiga återfödelserna och nå ett tillstånd som kallas 

nirvana. Den viktigaste personen är Buddha. Han var både pessimist och optimist. Han menade att 

livet egentligen är ett lidande. Men Buddha ansåg att han hade funnit en väg till en lycka som 

håller, trots livets baksidor. Vägen består av hans åtta råd om ett disciplinerat liv (Tidman & 

Wallin, 2008:152). 

Utöver en kort sammanfattning får läsaren, likt i avsnittet om hinduismen, ta del av en karta 

över buddhismens utbredning, en tidslinje över världsreligionernas historia, samt en kort 

indelning av buddhismens tro, rit och liv där religionens grundläggande tankar står (Tidman 

& Wallin, 2008:152f. samt se bilaga 8). 

3.5.2. Vem är buddhist? 

I avsnittet om buddhism står det inte uttryckligen vem som tillskrivs vara buddhist, utan står 

implicit i de olika avsnitten samt det att författarna har valt att använda sig av intervjuer för att 

påvisa buddhismens mångfald och variationer av utövare (Tidman & Wallin, 2008:163ff.).  

3.5.3. Buddhismens grundtankar 

I avsnittet om Buddhas lära beskrivs religionens framväxt och släktskap med hinduismen och 

författarna liknar detta släktskap som det mellan kristendom och judendom. Därefter ges en 
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förklaring av vem Buddha är, hans lära och vad hans namn står för: ”Titeln Buddha betyder 

’den som har vaknat’ och enligt buddhismen har det funnits och finns många buddhor” 

(Tidman & Wallin, 2008:154). Tankarna om återfödelsen liknas vid den inom hinduismen. 

Berättelsen om Buddhas liv beskrivs som en legend och börjar med att Buddha föds genom en 

jungfrufödsel. Författarna gör en jämförelse med Jesus liv: ”Berättelsen om Buddhas liv 

påminner om Bibelns berättelse om Jesus liv. Den historiska sanningen i berättelserna om 

Buddha är också här mycket osäker” (Tidman & Wallin, 2008:154). Skildringen fortsätter i 

Buddhas ungdom där han lever ett olyckligt och skyddat liv i sin fader palats, som skyddar 

honom mot den spådom som gavs vid Buddhas födelse. ”Men en dag när han var på utflykt 

mötte han en sjuk, en gammal, en död och en asket. Buddha vaknade då upp och förstod livets 

hårda villkor” (Tidman & Wallin, 2008:154f.). Därefter beskrivs Buddhas prövande av olika 

tekniker för att nå inre frid, hur han kommer fram till de fyra ädla sanningarna, den åttafaldiga 

vägen och slutligen uppnår nirvana. Författarna skriver att ”snarast ska man se berättelserna 

om Siddharta Gotamas liv som en illustration till hur buddhismens lära förändrar en 

människas liv” (Tidman & Wallin, 2008:154). 

Redogörelsen för Buddhas åttafaldiga väg, lärans hjul, framställs som en av buddhismens 

vanligaste och viktigaste symboler. Varje eker står för en levnadsregel, exempelvis: 

De två första ekrarna pekar på rätt syn och rätt avsikt. Med rätt syn menas att man ska lita på den 

buddhistiska läran och att man förstår hur verkligheten hänger ihop. […] Med rätt avsikt menas att 

människan ska styra sina känslor bort från begär och ondska för att istället utveckla medkänsla och 

givmildhet (Tidman & Wallin, 2008:158). 

Lärans hjul kopplas samman med den buddhistiska etiken och meditation då dessa utgör 

grundstenar i den buddhistiska läran. 

Religionens två största riktningar belyses under rubriken ”Theravada och mahayana” (Tidman 

& Wallin, 2008:161). Där förklaras skillnaderna mellan de två riktningarna. Inom 

theravadabuddhismen kan endast munkar och nunnor uppnå nirvana medan samtliga utövare 

inom mahayanabuddhismen kan uppnå samma mål med hjälp av bodhisattvor. ”En 

bodhisattva är själv mogen att gå in i nirvana men väljer att leva kvar bland människorna för 

att hjälpa dem till nirvana, så som den historiske Buddha gjorde” (Tidman & Wallin, 

2008:161). Tidman och Wallin tar upp att det inom mahayanabuddhismen dessutom 

utvecklades ytterligare en riktning, den tibetanska buddhismen, även kallad vajrayana 

(2008:162). 
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Under avsnittet ”Buddhismen ingen religion?” frågar sig författarna huruvida buddhismen kan 

räknas som religion eller som en livsfilosofi: 

Många vill se den som en livsfilosofi utan tro på gudar och andra inslag som är typiska för 

religioner. För den som kommer i kontakt med buddhism i Ostasien är det ingen tvekan om att det 

är en religion. Människor ber till Buddha på samma sätt som hinduer ber till sina gudar (Tidman & 

Wallin, 2008:162). 

Bönen puja berörs i avsnittet som skildrar ”att leva som buddhist”. Puja beskrivs som vanligt 

förekommande där buddhabilden står i centrum. Vid denna läggs offergåvor och blommor till 

Buddha. 

Ett viktigt inslag i bönen är uppläsningen av olika heliga texter, exempelvis de tre tillflykterna: 

Jag tar min tillflykt till Buddha, jag tar min tillflykt till läran och jag tar min tillflykt till 

församlingen (Tidman & Wallin, 2008:170). 

Avsnittet fortsätter med att presentera templet och dess munkar, både med indisk och svensk 

förankring. Författarna pekar på skillnader mellan utövandet i Sverige och i Asien. Detta pga. 

den brist på buddhistiska tempel och kloster som finns i Sverige. Dessa organiseras istället på 

andra sätt, t.ex. i lägenheter (Tidman & Wallin, 2008:170). Efter detta tas buddhistiska 

högtider upp. Den högtid som berörs är Vesak, som firas till minne av ”[…] Buddhas födelse, 

upplysning och död” (Tidman & Wallin, 2008:173). Avsnittet ”att leva som buddhist” 

avslutas med livets skeden. De livsskeenden som ställs i centrum är födelse, bröllop och död, 

varav bröllopet och begravningen fokuseras. Vad gäller bröllop väljer författarna att gestalta 

utifrån ett theravadaperspektiv (Tidman & Wallin, 2008:175). 

3.5.4. Heliga texter 

De heliga texter som tas upp är Tripitaka, även kallad ”de tre korgarna” (Tidman & Wallin, 

2008:162). Dhammapada nämns som den mest kända skriften i Tripitaka, vilken belyser det 

viktigaste inom buddhismens lära (Tidman & Wallin, 2008:162). 

3.6. Buddhism i Religionskunskap för gymnasiet kurs A 

3.6.1. Inledande avsnitt 

Läsarens första möte med buddhismen är en bild på en gudastaty och en bild på Buddha. 

Avsnittet börjar med berättelsen om Siddhartha Gautama och buddhismens ursprung: 

Han blev känd under namnet Buddha. Hans budskap gav upphov till den religion som kallas 

buddhismen. Mer än så vet vi inte om buddhismens upphovsman men det växte tidigt fram en 

omfattande berättelse om Siddhartha Gautamas liv. Buddhister godtar denna legend och ser den 

som ett mönster för sina egna liv” (Alm, 2002:35). 
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Skildringen av Buddhas liv börjar med hans möte med: 

[…] vanliga fattiga landsmän. Då fick han klart för sig att sjukdom, ålderdom och död är alla 

levande varelsers gemensamma öde. Siddhartha bröt upp från sin lyxtillvaro, lämnade sin hustru 

och sin son och besökte olika guruer (andliga lärare). Han ville få veta varför livet innebär så 

mycket lidande och vad man kan göra åt det (Alm, 2002:35). 

Berättelsen forstätter med Buddhas uppvaknande och slutliga upplysning, nirvana. En utav 

Buddhas insikter är de fyra ädla sanningarna, vilka Alm presenterar ingående med egna 

kommentarer vilket följande citat visar: 

1. Allt är lidande. Detta låter kanske helt orimligt. Det finns väl mycket fint och positivt i världen, 

som kärlek och vänskap? Det förnekar inte Buddha. Men han påpekar att världen förändras hela 

tiden. Just nu är vi kanske lyckliga, men lyckan kommer så småningom att upphöra. […] 

2. Lidande uppkommer i begäret. Med ordet begär menar Buddha vår strävan efter att vara 

lyckliga och njuta av livet. Men allt sådant tar ju slut och då lider vi. 

3. Lidandet upphör när begäret utplånas. Det är möjligt att slippa lidandet, fastslår Buddha. 

Eftersom det är begäret som orsakar att vi lider måste vi utplåna begäret för att slippa lida. Det 

låter logiskt, men hur går det till? 

4. Begäret utplånas om man följer den åttafaldiga vägen. Här har vi slutligen de regler 

buddhisten måste rätta sig efter för att bli av med begäret och slippa lidandet. Den heliga vägens 

åtta steg är: rätt åsikt, rätt sinnelag, rätt tal, rätt handlande, rätt yrke, rätt strävan, rätt 

medvetenhet och rätt meditation. Vi blir kanske lite besvikna över den här torra uppräkningen 

(Alm, 2002:36f.). 

Författaren väljer att förklara den åttafaldiga vägen grundligt utifrån theravadabuddhismens 

syn på läran. De olika stegen förklaras under rubriker såsom ”moralreglerna” och 

”självkontroll och meditation” (Alm, 2002:37ff.). 

3.6.2. Vem är buddhist? 

Alm skildrar buddhister enligt följande: 

Den buddhistiska lekmannen vet mycket väl att hans världsliga och själviska liv gör det omöjligt 

för honom att nå nirvana. I stället hoppas han på att få återfödas till en bättre situation i nästa liv. 

Lekmannen struntar alltså i de svåra resonemangen om att det inte är han själv som återkommer i 

en ny gestalt efter döden. Den delen av läran får munken ha för sig själv (Alm, 2002:41). 

Av denna anledning skriver Alm att det är viktigt för lekmännen att försörja och behandla 

munkarna respektfullt och givmilt. På så vis förbättras båda parters karma (Alm, 2002:41). 

3.6.3. Buddhismens grundtankar 

Buddhistiska munkars levnadsförhållanden beskrivs utförligt ur ett Indiskt perspektiv. 

Munkarnas levnadsregler förklaras samt hur de ska efterlevas för att uppnå nirvana. 

Buddhistiska nunnor nämns även de: ”Det finns också nunnor inom buddhismen. Men de 
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spelade en större roll förr i tiden. Idag finns bara några få nunnekloster. Där lever nunnorna i 

stort sett efter samma regler som munkarna” (Alm, 2002:40). 

Under rubriken ”Byn och dess wat” förklaras wat som en kombination mellan kloster och 

tempel. Detta görs utifrån ett thailändskt perspektiv. I avsnittet förklarar författaren 

munkarnas betydelse för lekmännen och därmed för hela byn. Munkarna reciterar bl.a. heliga 

texter för lekmännen: ”Texterna är skrivna på ett språk som inga lekmän förstår så 

uppläsningen är helt obegriplig för dem. Men om de lyssnar andäktigt får de god karma” 

(Alm, 2002:41). 

Buddhismens två största inriktningar berörs under egna rubriker och deras utspridning visas 

med hjälp av en kartbild (se bilaga 10). Theravadabuddhismen beskrivs av Alm på följande 

vis: 

Theravadabuddhismen ger inte gudar någon roll i människornas liv. Det går tillbaka på Buddhas 

egna åsikter. Hans lära handlade från början om hur människan själv, utan gudomlig hjälp kan nå 

befrielse från jordelivets lidande. Men lekmannen lever i vardagens bekymmer och problem och 

behöver stöd och hjälp. Trots allt finns därför en rik gudavärld och många riter i alla 

theravadaländer (Alm, 2002:42). 

Mahayanabuddhismen framställs som mer känslomässigt tilltalande än Theravadabuddhismen 

och att den passar fler människor. Inom mahayana finns tron på himmelska buddhor, vilka 

kallas bodhisattvor. ”En bodhisattva är en människa som av medlidande med andra levande 

väsen lovat att inte gå in i nirvana förrän alla andra befriats från fortsatta återfödelser” (Alm, 

2002:44). Dessa har nått upplysning men valt att stanna kvar på jorden för att hjälpa andra 

buddhister att nå nirvana (Alm, 2002:44). En förgrening från mahayanabuddhismen är 

zenbuddhismen, vilken utvecklades i Japan under 1200-talet, och får ett eget avsnitt i 

läroboken. Denna form av buddhism förklaras enligt följande: ”Zenbuddhister är inte så 

intresserade av djupa filosofiska resonemang. I stället har de utvecklat metoder för att uppnå 

en intuitiv förståelse av tillvarons mening” (Alm, 2002:45). 

3.6.4. Heliga texter 

Alm inleder avsnittet om buddhismens heliga skrifter genom att påpeka att ”[b]uddhismen är 

förmodligen den världsreligion som har flest heliga skrifter” (Alm, 2002:40). Den heliga 

textkanon som skildras är Tripitaka, de tre korgarna vilka beskrivs kortfattat, t.ex. att de är 

skrivna på pali och vilka som har författat dem (Alm, 2002:42). 
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4. Analys och diskussion 

Det vi tydligast har kunnat utläsa i samtliga tre läromedelsböcker är författarnas syn på den 

kunskap de anser att elever bör tillägna sig och behöver för att kunna få en förståelse och en 

grund för att tillgodogöra sig ett icke-främmande förhållningssätt gentemot religionen i fråga. 

Detta eftersom syftet för religionskunskapen på gymnasiet har som förutsättning att: 

”[…] ge möjligheter att reflektera över existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv samt till 

att ge ökad förståelse för att andra kan komma till andra tolkningar än den egna”. […] Dessutom 

syftar ämnet ” […] till att ge kunskaper om trons innehåll och traditioner inom olika religioner och 

andra livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, kunskaper och analysredskap 

behövs för att kunna värdera och ta ställning. Utbildningen ger därmed fördjupade kunskaper samt 

ökad förståelse för människor med olika religioner och livsåskådningar” (Se bilaga 2). 

Gemensamt för författarna är att presentationerna av och urvalet av faktastoffet synliggör de 

diskurser som premieras som väsentlig kunskap, vilket punkterna nedan visar. De tre 

läromedelsböckerna berör följande i avsnitten om hinduism: 

 Livets kretslopp med begrepp som: Sanatana dharma, samsara, karma, dharma, atman, 

brahman och moksha. 

 Gudsuppfattningar med begrepp som monoteism och polyteism, samt gudar och 

gudinnor med betoning på Vishnu, Shiva och Kali. 

 Heliga texter som Vedaskrifterna, Upanishaderna, Rigveda och Bhagavadgita samt 

sanskrit. Dessa visar på att det finns flera vägar till det slutgiltiga målet moksha. 

 Tempelkulten med munkar och nunnor samt hinduiska högtider som Holi. 

 Stadier i livet: kastsystemet, födelse, bröllop och död. 

 Geografiska anspelningar: Indien, den heliga floden Ganges, hinduisk mångfald. 

I avsnitten om buddhismen tar de upp följande: 

 Buddhismens grundtankar: med berättelsen om Buddha, hans liv och hur han kom 

fram till de fyra ädla sanningarna, den åttafaldiga vägen, nirvana samt vad namnet 

Buddha står för. 

 Släktskapet mellan hindusim och buddhism, vem som är buddhist, olika riktningar 

inom religionen såsom Theravada, Mahayana, tibetansk buddhism och zenbuddhism. 

Dessutom berör de olika typer av återfödelser, bodhisattvor och meditation. 

 Heliga skrifter med fokus på Tripitaka och Dhammapada. 

 Munkar och nunnor samt tempelkulten med stupor och dess reliker. 
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 Buddhismen i världen: dess spridning och budskap, inklusive förankringar till Sverige 

samt religionen som filosofi. 

 Högtider med Vesak som gemensamt exempel, livets högtider med namngivelseritual, 

bröllop och död.  

Detta faktaurval är av intresse för oss eftersom två av de tre läromedlens författare inte har 

redovisat varifrån de har hämtat sitt material, men att samtliga ändå har ett liknande 

faktastoff. Hur kan denna likhet vara så slående och hur kommer det sig att de har valt att 

utelämna faktastoffets ursprung? Utelämnandet av dessa källor är vanskligt då det blir 

omöjligt för läsaren att gå tillbaka till originalkällan och kontrollera hur sanningsenlig och hur 

korrekt återgiven faktan är. Detta kan vi bl.a. se vid tillämpningen av begreppet Tripitaka 

vilket Alm, Tidman och Wallin redovisar på ett felaktigt sätt när de t.ex. stavar ordet fel - 

Tipitaka i stället för Tripitaka. Vid skildringarna av de två religionerna förkommer även rena 

fakta fel vilket är tydligast hos Alm samt hos Jansson och Karlsson. Hos Alm är detta 

märkbart redan vid inledningen till hinduismen som beskriver en, enligt honom, ”typisk” 

morgon i Varanasi där indiska hinduer tar sitt dagliga morgonbad för att bli religiöst rena. 

Denna företeelse är en tveksam representation av indiska hinduer i och med att denna ritual 

inte är något som alla hinduer gör, utan är högst individuell. Även Jansson och Karlsson har 

faktafel i sina presentationer. Ett exempel på detta är deras påstående om att Brahman tillbeds 

som gud och att individen blir ett med Brahman och Atman först efter att hon eller han slutat 

återfödas. Detta är felaktigt eftersom Atman alltid är ett med Brahman, men att det är vid 

individens insikt om denna enhet som gör att hon eller han slutat att ingå i återfödelsens cykel, 

dvs. Samsara. 

Vi ser dessutom dessa urval av områden som författarnas krav för ett gott tillägnande av 

hinduismen och buddhismen. Det faktastoff som återges i läroböckerna visar på den 

kunskapssyn som de anser vara representativa för eleverna att tillägna sig för att få kunskap 

om och förståelse för religionerna. Trots dessa gemensamma diskurser skiljer sig författarnas 

val av fokus och tillägnat utrymme till vart och ett av dessa olika områden. Vi tycker oss 

kunna utröna att de i grund och botten har en liknande kunskapssyn då deras kunskapsinnehåll 

är näst intill identiskt, vilket listorna ovan påvisar. Dock skiljer de sig åt eftersom de väljer att 

lägga olika tyngd på de olika områdena och företeelserna som tas upp. Inte att förglömma att 

de även utgår ifrån olika utgångspunkter. Detta tycker vi oss bland annat kunna utläsa i de tre 

läromedelsböckernas inledande avsnitt om hinduismen: 
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Ur Religionskunskap A en Mosaik: 

Eftersom hinduismen står för många olika sätt att utöva religion, är det inte meningsfullt, varken 

för utomstående eller för hinduerna själva, att avgränsa vad någon ska tro eller någon ska leva för 

att kallas hindu. Som hindu räknas i allmänhet den som följer hinduiska riter och firar hinduiska 

högtider, är uppvuxen i hinduisk kultur eller identifierar sig själv som hindu (Jansson & Karlsson, 

2009:123f.). 

Ur Relief Livsvägar Religionskunskap för A-kursen: 

Hinduismen är egentligen inte en enhetlig religion. Istället består hinduismen av olika religiösa 

riktningar med det gemensamma att de hör hemma i Indien. Först under det senaste århundradet 

har hinduer arbetat för att skapa en enhetlig religion – panhinduism, hindusim för alla (Tidman & 

Wallin, 2008:120). 

Ur Religionskunskap för gymnasiet kurs A: 

Morgonen är kylig i Varanasi, den heliga staden vid floden Ganges. Tusentals människor stiger 

nerför trapporna till floden och börjar vada ut. Precis som alla andra dagar börjar de sin dag med 

ett bad, för att bli religiöst rena inför dagens alla bestyr. Men på denna heliga plats är upplevelsen 

av helighet mycket större än hemma (Alm, 2002:23). 

Citaten visar att kapitlen inleds på olika sätt. De två första försöker påvisa den mångfald 

hinduismen utgörs av. Detta görs med skilda fokus och fördjupning utifrån valet av faktastoff. 

Alms inledning skiljer sig från dessa två så tillvida att han ger en generaliserande och 

stereotyp bild av hinduiska utövare och indier i allmänhet, vilket han gör med hjälp av 

beskrivningar. Han stödjer sig inte på konkret fakta. Enligt vår tolkning beror åtskillnaderna 

på att författarnas mål med kunskapsförmedlingen skiljer sig åt. Detta utesluter dock inte att 

deras gemensamma mål har varit att fånga elevens intresse och väcka dennes kunskapstörst 

med hjälp av den information som presenteras. 

I vår teoridel belyser vi Kjell Härenstams två typer av kunskapssyn - den 

analytisk/positivistiska och den hermeneutisk/dialektiska. Åtskillnaden mellan dessa är att den 

förstnämnda skiljer mellan fakta som beskriver verkligheter och vad som utgörs av 

värderingar medan den sistnämnda inte förhåller sig neutralt vid tolkningar av samma 

verkligheter och värderingar som vid den första. Vi anser att båda dessa aspekter tenderar att 

bli förvanskande i den mening att de förutsätter att de verkligheter som skildras gestaltas från 

flera perspektiv och inte bara ett, dvs. det egna etnocentriska perspektivet, vilket Lars-Göran 

Alm har en benägenhet att göra. I den analytisk/positivistiska kunskapssynen möjliggörs 

objektivitet i och med att faktastoffet mer eller mindre överensstämmer med den ”sanna” 

verkligheten, vilket beror på att det presenterade utgörs av flertalet sanningar, och bilden av 

religionen blir mer utförlig och allmängiltig. Det är viktigt att poängtera att det är först vid 
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reviderade och nytryckningar av läromedelsböcker som det är möjligt för informationen att 

förnyas. Detta eftersom materialet omtolkas och nyvärderas. Innan dess förblir 

kunskapsstoffet statiskt och ”absolut sann”, om än under en begränsad tid. Vid nytryckningar 

och revideringar tas irrelevant information bort och ersätts med aktuell sådan, således är 

innehållet i läromedelsböcker tidsbundna och knutna till den kunskapssyn och människosyn 

som är rådande vid den tidpunkt då böckerna skrivs och publiceras. Med andra ord influeras 

författarna av sin samtid. Ett exempel på detta står att finna i Relief Livsvägar 

Religionskunskap för A-kursen där författarna diskuterar problematiken vid begravningarna 

och identifieringarna av de dödas kroppar vid tsunamikatastrofen i Thailand, vilken inträffade 

år 2004. 

Gemensamt för de tre läromedelsböckerna är att de markerar begrepp som de anser är av 

betydelse för läsaren. Skillnaden är hur utförligt de väljer att förklara dem. Vid skildringen 

och förklaringen av begreppet bodhisattva skriver författarna exempelvis följande:  

Men en person som har blivit upplyst, kan välja att skjuta upp sitt buddhablivande och alltså 

frivilligt stanna kvar i återfödelsens kretslopp, för att hjälpa andra till frälsning (Jansson & 

Karlsson, 2009:151). 

En bodhisattva är själv mogen att gå in i nirvana men väljer att leva kvar bland människorna för att 

hjälpa dem till nirvana, så som den historiske Buddha gjorde (Tidman & Wallin, 2008:161). 

En bodhisattva är en människa som av medlidande med andra levande väsen lovat att inte gå in i 

nirvana förrän alla andra befriats från fortsatta återfödelser (Alm, 2002:44). 

Utöver användningen av förtydligande markeringar av begrepp, såsom kursivering och fetstil, 

använder sig Jansson och Karlsson av marginaltexter och faktarutor, något som Alm samt 

Tidman och Wallin inte tillämpar. Dessa marginaltexter och faktarutor fungerar högst troligen 

som komplement till det faktastoff som förekommer i brödtexten. Detta för att fylla ut och 

förtydliga innehållet för läsaren. Exempel på detta finner vi i Religionskunskap A en mosaik 

där författarna flitigt använder sig av faktarutor (se bilaga 6,7 och 9). Ytterligare exempel på 

författarnas användning av visuella verktyg i texterna tycker vi oss se tydligast vid en 

jämförelse av läromedelsböckernas inledningar av respektive religion där Relief Livsvägar har 

den mest visuellt utförliga (se bilaga 3, 4, 8 och 11). Vi motiverar detta med det faktum att 

Tidman och Wallin inleder avsnittet med en karta över buddhismens utbredning, symbolen 

över lärans hjul, en kort sammanfattning av religionen utifrån tro, rit och liv samt om 

religionens ursprung, vilket de övriga författarna inte gör. Vi anser att dessa förtydliganden är 

fördelaktiga för elevens tillägnande av informationen i den mening att det underlättar 

mottagandet och förståelsen, vilket förhoppningsvis leder till ett livslångt 
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kunskapstillägnande. Motiveringen till detta är att den skrivna brödtexten kompletteras med 

hjälp av och samverkar tillsammans med bilderna, faktarutorna och marginaltexterna samt att 

de hjälper till att skapa en helhet hos eleven. Vid läsning av enbart text kan tillägnandet av 

kunskap påverkas negativt då läsningen riskerar att blir enformig. När något känns monotont 

riskerar värdefull information att falla bort eftersom sinnena inte stimuleras på samma sätt 

som vid användning av flera visuella verktyg, i detta fall bilder och faktarutor (se bilaga 9). 

Vad gäller Tidmans och Wallins samt Alms visualiseringar av Theravada- respektive 

Mahayanabuddhismens utbredningar har de valt att använda sig av kartbilder. De använder 

sig av liknande utformningar i kartbilderna där riktningarnas utbredningar tydliggörs via 

färgkoder. Skillnaden är att Tidman och Wallin väljer att inkludera Lamaismen i sin kartbild 

(se bilaga 8 och 10). Riskerna med dessa kartbilder är att de är öppna för tolkningar och 

därmed misstolkningar för hur stora utbredningarna är i verkligheten. Vid en snabb överblick 

och utan reflektion kan de tolkas som att gränserna är fasta och att riktningarna har egna 

”läger” och att utövarna inte lever i en gemenskap i de olika länderna. Kartorna hade 

exempelvis kunnat tydliggöras med hjälp av siffror över antalet utövare inom varje inriktning 

och område. 

Om vi ser till författarnas förhållningssätt till de presenterade innehållen kan vi även där se 

skillnader. Alm skriver t.ex. om den indiska mångfalden: ”För västerlänningar kan det kännas 

främmande att en och samma religion utövas på så olika sätt. Men för hinduer är detta inget 

problem. Olika vägar kan leda till samma mål, menar de” (Alm, 2002:24).  Vi anser att ett 

tydligt vi och dem-perspektiv skymtas. Detta citat gör att Alm skiljer sig från de övriga 

författarna eftersom det enligt vår mening är generaliserande. Vi grundar våra åsikter på Alms 

ordval och meningsbyggnad som i mångt och mycket är av vansklig, övergeneraliserande, 

främmandegörande och värderande karaktär, vilket genomsyrar avsnittet om såväl hinduism 

som buddhism. Ytterligare exempel på Alms normerande förhållningssätt gentemot den 

hinduiska religionens utövare synliggörs i följande citat: ”Texterna är skrivna på ett språk som 

inga lekmän förstår så uppläsningen är helt obegriplig för dem. Men om de lyssnar andäktigt 

får de god karma” (Alm, 2002:41). Det är oroväckande hur han generaliserar och 

stereotypiserar religionerna och utövarna utifrån ett märkbart västerländskt perspektiv i 

negativ bemärkelse, särskilt när den ämnade publiken är gymnasieelever. Elever i denna 

åldersgrupp har ofta en bristfällig och otillräcklig kunskap vad gäller källkritik och texters 

implicita påverkan på dem, exempelvis vad gäller åsikter och värderingar. Detta frångår 
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religionsämnets syfte om att ”[…] ge möjligheter att reflektera över existentiella och etiska 

frågor ur olika perspektiv samt till att ge ökad förståelse för att andra kan komma till andra 

tolkningar än den egna” (Vår kursivering. Se bilaga 2). Frågan vi ställer oss är om Alm är 

medveten om sina egna värderingar och dess inverkan på läsaren? Informationen är inte alltid 

saklig och allsidig vilket kurs- och läroplanerna i gymnasieskolan eftersträvar, utan utgörs 

mer av en etnocentrisk prägel. 

Till skillnad från Alms framställning av hinduismens mångfald förhåller sig Tidman och 

Wallin mer värdeneutralt: 

Hinduismen är egentligen inte en enhetlig religion. Istället består hinduismen av olika religiösa 

riktningar med det gemensamma att de hör hemma i Indien. Först under det senaste århundradet 

har hinduer arbetat för att skapa en enhetlig religion – panhinduism, hindusim för alla (Tidman & 

Wallin, 2008:120). 

Vidare ställer vi Jansson och Karlssons framställning av buddhistiska munkar och nunnor i 

relation till Alms beskrivning av buddhistiska munkar och lekmän där de förstnämnda förblir 

icke-normerande gentemot det presenterade innehållet, vilket synliggörs i citatet nedan: 

Munkarna och nunnorna förvaltar buddhismens lära och anses ha nått långt i sin andliga 

utveckling. De ägnar sig åt studier, undervisning, socialt arbete och meditation men även olika 

rituella handlingar vid exempelvis bröllop eller begravning (Jansson & Karlsson, 2009:148). 

Utöver den allsidighet och saklighet som läroplanen för det frivilliga skolväsendet 

förespråkar, eftersträvas det att eleverna tillägnar sig konsten att använda sig av ett källkritiskt 

förhållningssätt. Vi anser att Alm brister i förmedlingen av denna kunskap i sina texter på 

grund av sina ordval och meningsbyggnader eftersom dessa speglar vad vi anser är hans 

personliga åsikter. Ett exempel på detta är citatet: ”Buddhismen är förmodligen den 

världsreligion som har flest heliga skrifter” (Vår kursivering. Alm, 2002:40). Här ger han 

intrycket av att vara osäker och okunnig inom området, inte enbart på grund av ordvalet utan 

även det faktum att den enda heliga text han berör är Tripitaka. Frågan vi ställer oss är vad 

den buddhistiska mångfalden av heliga texter utgörs av. Om buddhismen innehar flest heliga 

texter är det anmärkningsvärt att Alm väljer att endast beröra en utav dem. Han är dock inte 

ensam om att vara bristfällig i framställningen av buddhismens heliga texter. Till skillnad från 

Alm väljer de övriga författarna att inte påpeka denna mångfald. Dock väljer de likt honom att 

enbart behandla Tripitaka av buddhismens heliga texter. 

Vi har även uppmärksammat hur författarna tenderar att inta ett protestantiskt förhållningssätt. 

Detta är tydligt i deras skildringar av buddhismens ”heliga texter” vilka de väljer att benämna 
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som en. Samtliga belyser Tripitaka som den äldsta och därför i deras mening den mest heliga 

och mest legitima texten. I och med dessa kriterier tolkar vi det som att den enligt författarna 

”måste” vara den ”mest sanna”. De utelämnar det faktum att Tripitaka är en kanon och inte en 

helig text utan består av flertalet texter, likt den kristna Bibeln. Detta innebär att denna skrift 

blir ett rättesnöre för hur religioners och livsåskådningars skrifter skildras.  

Ytterligare ett exempel på bristande förmedling av fakta är Alms presentation och 

framställning av den heliga kons position inom hinduismen. Skildringen av kon är stereotyp i 

den bemärkelsen att den är ett utmärkande drag för hinduismen utifrån ett ”främmande” och 

västerländskt perspektiv. Utifrån våra personliga erfarenheter är det, ur ett västerländskt 

perspektiv, vanligtvis den heliga kon och kastsystemet som brukar förknippas med 

hinduismen. Genom sin skildring av den heliga kon uppvisar Alm återigen en osäkerhet när 

han inte förklarar eller motiverar varför kon är helig utan bara att den är det. I och med att han 

räknar upp egenskaper hos kon anser vi att han borde använda dessa som argument till kons 

helighet och inte endast gissa sig till varför. Dock kan vi inte förringa möjligheten att Alm vill 

få eleven att tänka till och dra egna slutsatser till dess helighet. En intressant iakttagelse vi 

gjort är att Alm är ensam om att presentera den heliga kon som en viktig del inom hinduismen 

medan de andra författarna har valt att utelämna den. Vad beror detta på? Hur kommer det sig 

att Alm ser den heliga kon som väsentlig kunskap medan de andra inte gör det? Här lyser 

möjligtvis författarnas kunskapssyn igenom. Det är svårt för oss att svara på då ingen av 

författarna väljer att motivera de kunskaperna som de åskådliggör om religionerna i fråga.  

Författarnas skildringar av manliga och kvinnliga perspektiv som berör tro och praktik samt 

gudomar skiljer sig åt. Ett exempel på detta är framställningarna av de hinduiska gudarna och 

gudinnorna som framställs på olika villkor och därmed med en ojämn fördelning. Samtliga tar 

upp gudarna Shiva, Vishnu och gudinnan Kali där gudarna får mer utrymme och förklaras 

mest utförligt. Kali beskrivs mestadels i negativa ordalag medan de två gudarna presenteras 

mer neutralt. Detta är tydligast i Tidman och Wallins beskrivning där hon gestaltas som ”den 

fruktansvärda gudinnan”. Hos Alm benämns hon inte ens som gudinna utan under 

benämningen gud, tillsammans med Shiva och Vishnu. Är detta ett sätt för Alm att försöka 

könsneutralisera gudomarna?  Om detta är fallet undrar vi varför han har valt att benämna 

dem under den manliga beteckningen gudar och inte exempelvis för gudomar som är ett 

samlingsord för både gudar och gudinnor. Samma ojämna fördelning av manligt och kvinnligt 

perspektiv skymtas i skildringarna av män och kvinnors olika levnadsstadier i 
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Religionskunskap – en mosaik och Relief Livsvägar Religionskunskap för A-kursen. Mannens 

fyra stadier beskrivs på ungefärligt en tredjedels sida medan kvinnans tre stadier tillskrivs 

blott en mening.  I Religionskunskap för gymnasiet kurs A står levnadsstadierna inte ens med, 

varken mannens eller kvinnans, vilket vi tycker är anmärkningsvärt eftersom de är en del av 

den hinduiska tron. 

Till skillnad från Jansson och Karlsson samt Alm inkluderar Tidman och Wallin intervjuer 

från religiösa utövare i Sverige. I intervjuerna är kvinnor överrepresenterade och det är de 

som har fått möjligheten att visa sin syn på religionen samt sin utövning. Manliga perspektiv 

har helt uteslutits här (se bilaga 12). Anledningen till detta kan bero på att gemene mans 

stereotypa föreställningar om hinduiska och buddhistiska utövare är män och att Tidman och 

Wallin försöker motsätta sig denna syn genom att belysa religionerna enbart från ett kvinnligt 

perspektiv. Intervjuerna kan ställas i relation till Härenstams analytisk/positivistiska 

kunskapssyn i och med att läsaren får ta del av olika perspektiv och syn på religiöst utövande 

inom en och samma religion. Detta visar på den mångfald av sanningar som finns. Kort sagt, 

ju fler bilder som ges av en religion desto mer ”sann” och representativ blir framställningen 

och uppfattningen. Författarnas val av att endast använda sig av kvinnliga informanter kan 

samtidigt medföra förvriden representation av religionen i fråga. Varför valde de inte en 

manlig och en kvinnlig informant för att på så sätt öka sin mångfaldiga skildring? 

Läromedelslitteratur där en objektiv framställning av religionerna framgår är enligt oss att 

föredra, så gott det går. Utöver detta är det även att föredra att eleverna ges information från 

ett inifrånperspektiv där de t.ex. i form av intervjuer får en mer verklighetsförankrad bild av 

religionsutövning i vardagen. Detta skapar en autenticitet och minskar risken för ett 

främmandegörande. Alm motsätter sig detta i och med att han brukar ord och fraser såsom 

”Det är morgon i Varanasi” och ”Zenbuddhister är inte så intresserade av djupa filosofiska 

resonemang”. För eleven skapar ord och fraser som dessa en distans och ger sken av en 

exotism. Det kan bidra till en svårighet för eleverna att acceptera en sådan beskrivning om 

den inte är förankrad till deras egen verklighet. Konsekvensen av att elever inte ges 

möjligheten att ”förlika sig med” den beskrivna religionen kan leda till att de alienerar sig mot 

den. Ur detta skapas en etnocentrism med dikotomierna vi och dem, vilket strider mot skolans 

styrdokument där allsidighet och saklighet förespråkas. Dessutom står det i kursmålen för 

religionskunskap A att i ett alltmer mångkulturellt samhälle som i Sverige är det essentiellt att 

vara medveten om att en”[…] en gemensam värdegrund också skapas utifrån andra religioner 
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och livsåskådningar” (se bilaga 2). Därmed är det av stor vikt att läromedelsböcker intar detta 

förhållningssätt i den kunskapsförmedling de bidrar med och inte enbart belyser religioner 

och livsåskådningar från ett västerländskt perspektiv. 

Som läromedelsförfattare finns det en risk med att, vilket vi har nämnt tidigare, inta ett 

hermeneutiskt förhållningssätt eftersom det kan utgöra ett alltför personligt präglat perspektiv 

och därmed utlämnar ytterligare synsätt som finns tillgängliga. Vid ett sådant förhållningssätt 

skulle skolans värdegrunds grundläggande principer frångås. Dock går det inte att frångå att 

en viss mån av personligt ställningstagande krävs vid en analys då en sådan inte kan göras 

utan någon form av personlig erfarenhet och expertis. Så länge forskaren är medveten om att 

det som tolkas inte är universellt eller vederlagt, och att det kan ses och analyseras utifrån 

såväl ett inifrån- som ett utifrånperspektiv, är en objektiv och ickevärderande analys 

principiellt möjlig att utföra. Vid en närmare granskning av och jämförelse mellan Alm och 

Tidman och Wallin kan vi lyfta fram denna problematik. Risken med Alms presentationer är 

exempelvis att de förhåller sig värderande samt att han enbart intar ett utifrånperspektiv i 

framställningarna av hinduismen och buddhismen. Detta utifrån ett personligt och 

västerländskt präglat förhållningssätt, vilket vi har nämnt tidigare framgår detta tydligt i hans 

ordval men också i den kunskapssyn och kunskapsförmedling han förmedlar. Alms personliga 

tyckande hade kunnat fungera om han hade varit öppen med att det är hans åsikter som 

framställs och att han problematiserat det i samband med att lyfta fram flera perspektiv av 

religionerna. Allt i enlighet med Skolverkets bestämmelser om att läroböckers innehåll ska 

förhålla sig sakligt och allsidigt samt att det ska vara tydligt för läsaren om vems åsikter som 

framhävs, allt i förhållande till det som presenteras. 

Till skillnad från Alm väljer Tidman och Wallin att använda sig av intervjuer för att påvisa 

religionernas mångfald. I intervjuerna får läsaren ta del av flera perspektiv eftersom olika 

utövares delar med sig av sina egna erfarenheter av religionerna. Vi anser att inslagen med 

intervjuerna är positivt i och med att flera perspektiv belyses och kan bidra till en helhetsbild 

av religionerna i fråga. De intervjuade lever i Sverige och visar delar av sitt utövande. Detta 

skapar förhoppningsvis en verklighetsförankring för eleven och minskar främmandegörandet 

av religionen i och med att de tillåts möta den i vardagen. 

För att återkoppla till teoridelen där vi belyser deduktion, induktion och abduktion vill vi 

framhäva följande; att vid induktion och deduktion blir eleverna distanserade 

kunskapsmottagare, inte som deltagare utan som observatörer då faktastoffet de möter i de tre 
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läromedelsböckerna är oföränderligt och statiskt, och därmed riskerar att betraktas som en 

absolut sanning. I och med detta försvåras möjligheterna att uppnå de mål som står i 

kursplanen, dvs. ett icke-konfessionell, sakligt och allsidigt förhållningssätt gentemot det som 

presentras. Det är viktigt att ha i åtanke att dessa utgångspunkter kan ge en allmängiltig 

representation av hinduismen och buddhismen. Den gyllene medelvägen mellan induktion och 

deduktion är Pierces abduktion vilken innebär att lärande sker under en samverkan mellan 

induktionen och deduktionen. Vid tillämpning av den abduktiva teorin förflyttas kunskapen 

till en för eleven begriplig kontext, dvs. det verklighetsförankras. Återigen kan vi återkoppla 

detta till Tidmans och Wallins val av intervjuer, men också det faktum att författarna väljer att 

belysa utövandet av religionerna i Sverige idag, t.ex. i form av tempelkulten i Sverige och hur 

begravningsceremonier sker utanför Asien. 

Vi finner abduktionsteorin vara av vansklig karaktär eftersom den kan påvisa ett bredare 

perspektiv hos eleven och skapa en vidare förståelsehorisont hos den samme, men pga. att den 

förflyttar informationen från en kontext till en annan kan teorin på så sätt skapa ett 

etnocentriskt, i detta fall, ett västerländskt förhållningssätt hos mottagaren eftersom 

kopplingen görs till dennes vardag där samhällets rådande normer och värderingar styr. Enligt 

oss är detta något negativt i och med att skolan har till uppgift att skapa och sträva efter att 

eleverna får ta del av den mångfald av synsätt och perspektiv som styrdokumenten strävar 

efter. Frågan är dock om det är möjligt att undvika ett etnocentriskt och västerländskt 

perspektiv vid skildringar av religioner och livsåskådningar? 

Utöver ovanstående resonemang anser vi dessutom att en skola för alla förutsätter att alla som 

befinner sig i skolmiljön känner att de är en del av demokratin, att jämställdhet förespråkas 

och utförs, att samtliga behandlas med respekt och att en tolerans finns för de mänskliga 

rättigheterna, vilken bl.a. innefattar religionstillhörighet, etnicitet och sexuell läggning. Detta 

står beskrivet i våra läro- och kursplaner och sammanfattas som den värdegrund skolan ska 

förmedla och arbeta efter. Av den anledningen anser vi att det är av vikt att vi inom skolan 

granskar och för en diskussion om innehållet i de läromedelsböcker som nyttjas samt 

reflekterar över huruvida dessa stödjer skolans uppdrag. Läroböckernas innehåll får därmed 

inte under några omständigheter strida mot Skolverkets styrdokument. 

I vår jämförande analys av de tre läromedelsböckerna ser vi hur författarna förutsätter olika 

förkunskaper hos sina tänkta läsare. Detta är tydligast i författarnas ordval och val av 

faktastoff. Som vi framhävt tidigare förklarar de diverse religiösa begrepp i olika 
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utsträckning, vilket antyder förväntningar på läsaren och dennes tidigare kunskaper om och 

erfarenheter av religionerna i fråga. I kursplanen och kursmålen för religionskunskap A ska 

eleverna bl.a. lära sig att ”beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i 

människors sätt att tänka och handla”, känna till ”[…] världsreligioners och andra 

livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer” och kunna förankra detta i 

”[…] problemsituationer i vardags- och yrkesliv” men också ges möjligheten till reflektion 

kring ”[…] andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik” (se bilaga 2).  

Utbildningen i ämnet religionskunskap syftar även till att ge eleven verktyg att kunna 

reflektera över världsliga frågor utifrån flertalet perspektiv, men även att kunna tillägna sig en 

god förståelse för andra tolkningsmöjligheter än de egna. Ämnet har även som mål att 

tillgodose eleven med kunskaper som rör religioners tro och traditioner för att på så sätt skapa 

en medvetenhet om att religiösa begrepp och kunskaper om religioner krävs för att kunna 

analysera och värdera samt kunna inta ett ställningstagande. Dessutom står det att eleven ska 

ges möjlighet till att fördjupa ”[…] sin förtrogenhet med de språk, begrepp, berättelser och 

bilder som uttrycker religioners och livsåskådningars tolkningar av livet” (se bilaga 2). Vi 

anser att dessa mål i hög grad uppnås hos Jansson och Karlsson samt hos Tidman och Wallin 

eftersom de i sina framställningar presenterar flera perspektiv om hinduismen och 

buddhismen, medan Alm tenderar att föreskriva en stereotyp och statisk bild om religionerna, 

vilket vi har anfört i uppsatsens analys- och diskussionsdel. 

4.1. Avslutande reflektioner av författarna 

Slutligen väljer vi att kort precisera våra svar på de frågeställningar vi ämnat besvara i denna 

uppsats. Kurslitteraturen vi har undersökt visar på att författarna speglar hinduismen och 

buddhismen i enlighet med Skolverkets styrdokument. Författarna har i stort sett liknande 

kunskapssyn vad gäller faktastoffet, vilket syns i deras val av fokus i respektive avsnitt. Vi 

anser att författarparen Tidman och Wallin samt Jansson och Karlsson förhåller sig 

värdeneutrala gentemot de presenterade religionerna i motsats till Alm som är tydligt 

värderande och normerande i sina framställningar. Han intar samtidigt ett enhälligt 

västerländskt och etnocentriskt perspektiv medan de övriga författarna belyser flertalet 

synvinklar. I och med sitt inkluderande av intervjuer, gestaltade utifrån ett inifrånperspektiv, 

anser vi att Tidman och Wallins läromedelsbok tydligast betonar religionernas mångfald. De 

frångår således en generaliserande framställning av hinduismen och buddhismen och 

proklamerar därmed inte för en absolut sanning. 
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Vad gäller författarnas implementering av kursmålen för ämnet anser vi att den är väl 

förankrad och tillämpad om vi ser till det faktastoff och den kunskapssyn som förmedlas. Vi 

grundar detta vid det faktum att samtliga av de tre läromedelsböckerna behandlar samma 

ämnesstoff, vilket listorna i analysdelen ovan visar. Dessa överensstämmer med de utsatta 

målen för kursen. Det som dock skiljer de tre läroböckerna åt är hur de framställer och 

förhåller sig till sitt material. Tidman och Wallin samt Jansson och Karlsson anammar ett 

värderingsneutralt förhållningssätt, vilket Alm inte har benägenheten att göra i samma 

utsträckning. Han tenderar, vilket vi har åberopat tidigare, att gestalta hinduismen och 

buddhismen från enbart ett perspektiv, vilket strider mot de uppsatta kursmålen för 

religionskunskap A vilka yrkar på elevens möjlighet att ta del av religionernas mångfald och 

på så sätt kunna se mer än den egna åsikten och därmed bredda sitt synsätt. I och med detta 

anser vi att en skola för alla förankras majoritetsmässigt i de undersökta läromedelsböckerna.  

Vi anser att det är de två författarparen som har en skola för alla i åtanke eftersom de belyser 

religionernas olika uttryckssätt. Samtidigt är deras kunskapsbredd vid och inrymmer 

möjligheten att tilltala flertalet elever, samt att de är väl anpassade till elevernas olika 

förutsättningar, förmågor och kunskapsnivå. Kort sagt, det som inryms i en skola för alla.  

Anledningen till att vi inte inkluderar Alm här beror på hans personliga, och i vårt tycke, 

oprofessionella förhållningssätt mot religionerna i fråga. Han är dessutom bristfällig i sina 

beskrivningar av de religiösa företeelserna och begreppen, vilket förutsätter förkunskaper hos 

eleverna vilka han inte nödvändigtvis kan ta för givet. Sett till det gemensamma 

kunskapsstoffet för författarna, borde sidomfånget hos samtliga rimligtvis vara ungefärligt det 

samma. Dock är så inte fallet, utan Alm är den av författarna som ägnat minst utrymme åt 

respektive religion, men ändå kräver mest utav läsaren. Kontentan är således att trots det att 

författarna har en liknande syn på faktastoffet har de ändock olika syn på vad som bör 

innefattas i detta. 

Avslutningsvis ställer vi oss frågan om vi är i behov av en ny granskningsnämnd vars uppgift 

skulle vara att få fram läromedelsböcker som överensstämmer och uppfyller de föreskrivna 

styrdokumentens krav. Detta skulle vara ett möjligt område att forska vidare i eftersom det är 

av stor vikt och av intresse, både för elevernas och för lärarnas bästa. Detta skulle möjliggöra 

en skola för alla i den bemärkelsen att samtliga elever kan tillägna sig en likvärdig kunskap i 

en likvärdig skola. På grund av läromedelsböckers inkonsekvens anser vi att en sådan 
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granskningsnämnd behövs eftersom vi inte anser att det går att förlita sig på att alla lärare tar 

sig tiden eller ges tiden att källkritiskt granska sina läromedelsböcker. 
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5. Sammanfattning 

Som lärarstudenter har vi blivit väl bekanta med Skolverkets styrdokument. Det är dessa som 

reglerar och vägleder lärarnas upplägg av sin undervisning. Utan dessa är det svårt att bedriva 

en undervisning som tillgodoser samtliga elever och upprätthåller tanken om en skola för alla. 

Under studietiden har vi stött på flertalet läroböcker och det är i dessa möten vår inspiration 

till denna undersökning har vuxit fram. Tanken och syftet med vår undersökning har varit att 

lyfta fram hur religioner, i detta fall hinduism och buddhism, framställs i tre av dagens 

läromedelsböcker i religionskunskap A. Det vi främst har tittat på är hur religionerna skildras 

med hänsyn till ett källkritiskt och granskande förhållningssätt. Exempel på detta är om 

författarnas framställningar har varit normerande och/eller värderande, om deras 

förhållningssätt utgjorts av ett inifrån- och/eller utifrånperspektiv samt vilken kunskapssyn de 

har premierat. 

Historiskt sett har läroboken varit ett styrningsmedel från statens sida. Tanken bakom 

läroboken var att kontrollera och godkänna vad de svenska skoleleverna skulle lära sig i 

skolan och vilken kunskap som ansågs vara rätt för dem att tillägna sig. Från 1800-talets mitt 

fram till 1990-talet fanns det statliga kommissioner som kontrollerade och utvärderade 

aktuella läroböcker. Deras uppgifter var bl.a. att se till att läromedlen var förankrade i 

skollagen och skolförordningen, men i och med reformen Lpf94 har dock denna 

läroboksreglering näst intill upphört. 

Tre nyckelbegrepp i denna uppsats har varit de som benämns som lärobok, en skola för alla 

samt kunskap. Anledningen till att vi har valt att definiera läroboken är att det inte finns en 

enhälligt accepterad definition, vilket grundar sig i att läroböcker inte alltid är konsekvent lika 

till sin utformning. Vi har använt oss av Tom Wikmans och Ingela Korsells definitioner vilka 

syftar till litteratur som direkt producerats för skolans undervisning. Begreppet en skola för 

alla har sedan Lpf94 varit ledord för den svenska skolverksamheten. En skola för alla innebär 

att ”[u]ndervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skollagen 

föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i landet den 

anordnas […]” (Skolverket, 1994:4). Den definition av kunskap vi har använt oss av är den 

som åberopar att kunskap först kan uppnås när eleven har åstadkommit en förståelse av 

mottagen fakta. I och med att läromedelsböcker är innehållstäta anser vi att det är essentiellt 

att dessa böcker inte enbart ska möjliggöra tillägnandet av fakta utan även kunna förklara vad 

och varför detta är viktigt för eleverna att tillägna sig. Frågorna vi har ämnat besvara är: 
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1. Hur speglar de tre läromedelsböckerna i religionskunskap A på gymnasiell nivå hinduismen 

respektive buddhismen? Vilka likheter och skillnader finns det mellan de olika läroböckernas 

innehållsmässiga framställningar av dessa religioner? 

 

2. Hur förankras en skola för alla och kursmålen i de tre läromedelsböckerna som används i 

religionskunskap A för gymnasiet inom områdena hinduism och buddhism? 

Uppsatsen grundar sig i en redogörelse för och en komparativ analys av tre läromedelsböcker: 

Bonniers Religionskunskap A. En mosaik, Gleerups Livsvägar. Religionskunskap för A-kursen 

samt Natur och kulturs Religionskunskap för gymnasiet kurs A. Vår avgränsning har berott på 

våra riktlinjers begränsade omfång samt att böckerna publicerats av olika förlag och under 

olika år, dock samtliga under 2000-talet. Urvalet av litteraturen har gjorts med hänseende till 

vår strävan att se likheter och skillnader utifrån innehåll och utformning. Vi har dessutom 

försökt se hur och om författarnas framställningar av hinduism och buddhism är förankrade i 

skolans styrdokument. I vår komparativa analys har vi jämfört de innehållsmässiga 

presentationerna av religionerna och ställt dessa i relation till de teorier som vi har använt oss 

av. 

Den tidigare forskning som ligger till grund för vår undersökning utgår bl.a. från 

läromedelsförfattaren Kjell Härenstam. Han beskriver vikten av att vara medvetenhet om hur 

läromedlen sammanställts och vilket urval av verkligheten författarna har valt att skildra. Det 

finns således en underliggande värdering i texterna som aldrig kan frångås och är därför av 

stor vikt. Dessutom belyser han det faktum att läromedelstexter inte kan utge sig för att 

beskriva några absoluta sanningar, utan mer ska ses som aspekter för ett rättvist och skäligt 

kunskapssökande. Kunskap är således ingen statisk företeelse utan står under ständig 

förändring. Tom Wikman, även han läromedelsförfattare, skriver om hur läroböcker främjar 

elevernas lärande samtidigt som läroböckerna är explicita uttryck för samhällets rådande 

kunskapssyn. Han varnar för att böckernas innehåll kan vara normerande då de talar för det 

kunskapsstoff som dess författare anser vara lämplig för eleverna att tillägna sig. 

Religionsdidaktikern Carl E. Olivestam betonar hur de religioner vilka presenteras i 

läroböcker ofta skildras från den rådande elitens religion. Detta medför en vinkling och är 

därmed inte nödvändigtvis representationer av verkligheten, vilket strider mot den ambition 

som litteraturen i religionskunskap har, nämligen att förmedla en så verklighetstrogen bild 

som möjligt. 

Vi har valt att besvara vår frågeställning genom att analysera läromedelsböckernas texter 

utifrån ett antal teorier, vilka utgörs av: analytisk/positivistisk och hermeneutisk/dialektisk 
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kunskapssyn, induktion, deduktion och abduktion samt ett etnocentriskt och genusrelaterat 

perspektiv. Dessa har använts för att skapa djup och bredd i vår analys, samt för att visa på 

läromedelsböckernas mångfaldiga innehåll. 

Vi har valt att dela upp vår resultatdel och presentera läromedelsböckernas skildringar av 

religionerna i två delar, en per religion för att på så sätt göra det överskådligt för läsaren. 

Författarnas framställningar av religionerna i respektive läromedelsbok är enhälligt deras eget 

urval av stoff och tolkningar, vilka vi endast har refererat till. Således är det inte vår syn på 

religionerna som har framställts. Detta har vi gjort via citat, referat och bilder. 

Det vi tydligast har kunnat se är att samtliga författare har en gemensam och näst intill 

identisk kunskapssyn om vi ser till presentationerna av rena fakta. Gemensamt för dem är att 

deras presentationer av faktaurvalet synliggör de diskurser vilka de ser som väsentlig 

kunskap. Detta gäller både för avsnittet om hinduism och för buddhism. Vi har sett 

författarnas urval av dessa områden som deras krav för ett gott tillägnande av religionerna. 

Trots de gemensamma diskurserna skiljer sig författarnas val av bredd, fokus och tillägnat 

utrymme för var och ett av de olika avsnitten. Undersökningen har även visat på att 

författarna speglar hinduismen och buddhismen i enlighet med Skolverkets styrdokument. Vi 

anser att de två författarparen Nils-Åke Tidman och Kerstin Wallin samt Olof Jansson och 

Linda Karlsson lyckas förhålla sig objektiva och icke-normerande gentemot de representerade 

religionerna, till skillnad från Lars-Göran Alm som är deras raka motsats. Alm intar ett 

enhälligt västerländskt och etnocentriskt perspektiv vid skildrandet av religionerna medan 

författarparen belyser flera perspektiv samtidigt, vilket är synbart i deras ordval och 

meningsbyggnad. Vad gäller förankringen av en skola för alla anser vi att det är de två 

författarparen som tydligt implementerar tanken i och med att de belyser religionernas 

mångfald. Samtidigt är deras kunskapsbredd vid och inrymmer möjligheten att tilltala flertalet 

elever, samt att de är väl anpassade till elevernas olika förutsättningar, förmågor och 

kunskapsnivåer. Anledningen till att Alm inte inkluderas här beror bl.a. på hans personliga 

och icke-professionella förhållningssätt gentemot religionerna i fråga. 

Slutligen ställer vi oss frågan om det finns ett behov av en ny granskningsnämnd vars uppgift 

skulle vara att få fram läromedelsböcker vilka överensstämmer och uppfyller föreskrivna läro- 

och kursplaners krav. Detta skulle vara ett intressant och nödvändigt område att forska vidare 

inom i och med att det är av stor vikt för elevers som lärares bästa. Detta skulle möjliggöra en 

skola för alla i den bemärkelsen att samtliga elever kan tillägna sig en likvärdig kunskap i en 
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likvärdig skola. I och med att skolan har en skyldighet att tillgodose sina elever med allsidig 

och saklig, men samtidigt aktuell och vetenskapligt belagd fakta, anser vi att en diskussion 

kring ett återinförande av en granskningsnämnd för läromedel behövs eftersom vi anser att det 

inte går att förlita sig på att alla lärare tar sig tiden eller ges tiden att källkritiskt granska 

skolans läromedelsböcker. 
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Bilaga 1 

Kursplan för RE1201 - Religionskunskap A 

Mål  

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  

Eleven skall 
kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla 

känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande 

uttrycksformer, tro och idéer 

kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i 

vardags- och yrkesliv 

kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk 

utgångspunkt 

kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i 

samhället 

kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik 

förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin 

omgivning. 

Betygskriterier  

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och andra livsåskådningar. 

Eleven redovisar sådana kunskaper om kristendomen och några andra världsreligioner och livsåskådningar som 

ökar förståelsen för olika livsmönster bland människor i den närmaste omgivningen.  

Eleven samtalar kring problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån ett givet etiskt och moraliskt 

tänkesätt.  

Eleven värderar några företeelser i samhället som befrämjar eller som strider mot dess värdegrund.  

Eleven relaterar sig till sammanhang som berör frågor om tro, livsåskådning och etik.  

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven ger exempel på religioners och andra livsåskådningars betydelse för individ och samhälle, nationellt och 

internationellt. 

Eleven identifierar etiska problem i sin omgivning, tillämpar några enkla etiska resonemangsmodeller och 

motiverar med stöd av dessa sina egna ställningstaganden i kända och vardagliga situationer.  

Eleven reflekterar enskilt och i grupp över vad tolerans gentemot olika människors sätt att se på tillvaron 

innebär. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven upptäcker likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra världsreligioners och 

livsåskådningars grundtankar och uttryckssätt och tillämpar dem på aktuella frågor såsom kvinnosyn och 

samhällssyn i ett aktuellt och ett historiskt perspektiv.  

Eleven tillämpar olika etiska teorier inom religion och livsåskådning på närliggande situationer och på aktuella 

samhällsfrågor. 

Eleven visar hur olika sätt att förhålla sig till olika livstolkningar medför konsekvenser för sättet att leva och 

handla.  

Eleven argumenterar för ett eget sätt att tolka livet med respekt för att andra har rätt till sin livstolkning.  
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Bilaga 2 

Kursmål för religionskunskap på Gymnasiet 

Ämnets syfte 

Utbildningen i ämnet religionskunskap syftar till att ge möjligheter att reflektera över existentiella och etiska 

frågor ur olika perspektiv samt till att ge ökad förståelse för att andra kan komma till andra tolkningar än den 

egna. 

Ämnet religionskunskap syftar till att ge kunskaper om trons innehåll och traditioner inom olika religioner och 

andra livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, kunskaper och analysredskap behövs för att kunna 

värdera och ta ställning. Utbildningen ger därmed fördjupade kunskaper samt ökad förståelse för människor med 

olika religioner och livsåskådningar. 

Behovet av en medveten etik baserad på en i samhället allmänt accepterad värdegrund blir allt tydligare både för 

den enskilde och för samhället. Syftet med ämnet är att ge kunskaper om olika uppfattningar i etiska frågor, som 

möter den enskilde i samhället, analyserade i ett individuellt och ett socialt perspektiv. 

Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven 

utvecklar sin personliga hållning i livs- och moralfrågor på grundval av kunskaper om olika traditioner och med 

respekt för grundläggande mänskliga rättigheter, 

fördjupar sin förmåga att reflektera över och argumentera kring existentiella frågor som rör tro, etik och 

livsåskådning, 

utvecklar sin förmåga att beskriva, analysera och förstå hur och varför levnadsvillkor, traditioner och 

samhällssystem samspelar med religion och livsåskådning, 

utvecklar sina insikter i kristendomens och andra världsreligioners och livsåskådningars huvudtankar, 

värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder, 

utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka, skapa och 

handla, 

fördjupar sin förtrogenhet med de språk, begrepp, berättelser och bilder som uttrycker religioners och 

livsåskådningars tolkningar av livet. 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 
Under medeltiden fick församlingsborna i den romersk-katolska kyrkan lära sig texter som formulerade den 

kristna tron. Efter reformationen baserades folkundervisningen på Luthers lilla katekes som ett centralt 

dokument om den kristna tron. I högre skolor hade man en kristendomsundervisning av bredare slag. Under 

1800-talet vaknade kritiken mot en ensidig katekesundervisning dels av pedagogiska skäl, dels av ideologiska. I 

1919 års undervisningsplan behandlades Luthers lilla katekes som ett historiskt dokument, representativt för sin 

tid. I stället fick studier av Bergspredikan i Nya testamentet en central roll som utgångspunkt för reflektion över 

en gemensam värdegrund i samhället. 

Efter det att religionsfrihetslagen införts i Sverige 1951 blev kristendomsundervisningens roll i skolan 

problematisk. Under 1960-talet blev grundprincipen att skolans religionsundervisning skulle vara objektiv i den 

meningen att den sakligt och allsidigt skulle beskriva olika religioner och livsåskådningar. Denna grundprincip 

har sedan utvecklats vidare inom religionskunskapsundervisningen samtidigt som existentiella frågor om liv och 

död, ansvar och skuld, liksom etik- och moralfrågor, kommit att spela en allt viktigare roll inom ämnet. 

Grundläggande i allt studium av religioner och andra livsåskådningar är frågor om tro och livstolkning, det vill 

säga frågor om verkligheten och världen, människan och värdena. I alla kulturer och i olika tider har människor 

gestaltat sitt behov av att tolka och tyda livet för att ge det en mening. Sådana tolkningsförsök har synliggjorts i 
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samhällsbyggande, i arkitektur och stadsbyggnad, i bildkonst, musik och litteratur, i traditioner och berättelser. 

Olika typer av livstolkningar har tagit och tar sig uttryck i religioner och andra livsåskådningar. Detta behov blir 

alltmer aktuellt i dag och tar sig uttryck i en mångfald som förstärks genom ökande internationella kontakter och 

av ett växande medieutbud. 

Ett samspel mellan kunskapsperspektiv och existentiella frågor gör ämnet konkret, verklighetsnära och 

personlighetsutvecklande. Innehållsligt kan man urskilja olika dimensioner, som en historisk, en institutionell, en 

kulturell, en dimension om tro, en etikdimension och en genusdimension. Den historiska riktar uppmärksamheten 

på den historiska bakgrunden till de fenomen som studeras och den institutionella fokuserar vilka institutioner i 

vårt samhälle som bestämt och bestämmer utvecklingen i dag inom kyrkor, samfund, religioner, och andra 

livsåskådningar. Den kulturella dimensionen studerar vad kristendomen och andra religioner och livsåskådningar 

har betytt för den kulturella utvecklingen, och trosdimensionen frågar efter religioners och andra 

livsåskådningars tro och idéer. Etikdimensionen visar hur olika inställningar i fråga om tro och livsåskådning 

bestämmer synen på etiska frågor och genusdimensionen riktar uppmärksamheten på vilken roll religioner och 

andra livsåskådningar har vid utformningen av våra föreställningar om mäns och kvinnors värde och uppgifter. 

Dessa dimensioner kan bidra till att analysen av de studerade fenomenen vidgas och fördjupas. I dag ser man den 

etiska dimensionen som särskilt viktig vid studiet av religion och andra livsåskådningar. I Sverige har länge den 

tradition som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism styrt tolkningen av värdegrunden. I ett 

alltmer mångkulturellt samhälle kan samma medvetenhet om vikten av en gemensam värdegrund också skapas 

utifrån andra religioner och livsåskådningar. 

Den grundläggande utgångspunkten för studierna i religionskunskap är människan. Det är människan och 

människans situation som skall göras till föremål för studium, och de upplevelser och behov av livstolkning som 

hon har, skall stå i centrum. Övning i reflektion och kritiskt tänkande har en framträdande plats i ämnet när det 

gäller etiska frågor, omvärlds- och överlevnadsfrågor, behovet av en allmängiltig internationellt övergripande 

värdegrund, samt när det gäller hur religion och livsåskådning förhåller sig till kultur och samhälle. Både 

välbekanta traditioner och sådana nutida företeelser som exempelvis ungdomskultur och arbetsplatskultur, som 

inte omedelbart uppfattas ha en relation till religiös tro, andra livsåskådningar och etik, studeras inom ämnet. Vid 

sådana analyser spelar begreppsbildningen en viktig roll, både sådana begrepp som lyfter fram religiösa och 

livsåskådningsmässiga dimensioner och sådana som aktualiserar existentiella infallsvinklar. 

Ämnet är uppdelat i två kurser. Religionskunskap A bygger på grundskolans utbildning eller motsvarande 

kunskaper. Kursen betonar etiska och moraliska frågor samt människors olika livstolkningar. Kursen skall visa 

att religion och livsåskådning är naturliga delar av samhällslivet och också ge förståelse av vad ett eget 

ställningstagande kan betyda för den personliga utvecklingen. Kursen skall anknyta till elevens studieinriktning. 

Religionskunskap A är en kärnämneskurs. 

Religionskunskap B bygger på kurs A och breddar och fördjupar innehållet i Religionskunskap A. Utifrån vald 

studieinriktning och egna behov får eleverna möjligheter att vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter på 

tros- och livsåskådningarnas område. Religionskunskap B är gemensam kurs inom kultur- och 

samhällsvetenskapsinriktningarna på samhällsvetenskapsprogrammet. 
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Ur: Relief Livsvägar Religionskunskap för A-kursen 
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Bilaga 4 

Ur: Religionskunskap för gymnasiet kurs A 
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Bilaga 5 

 

Ur: Religionskunskap för gymnasiet kurs A 
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Bilaga 6 

 

Ur: Religionskunskap A en mosaik 
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Bilaga 7 

 

Ur: Religionskunskap A en mosaik 
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Bilaga 8 

 

Ur: Relief Livsvägar Religionskunskap för A-kursen 
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Bilaga 9 

Ur: Religionskunskap A en mosaik 
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Bilaga 10 

 

Ur: Religionskunskap för gymnasiet kurs A sida 42. 
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Bilaga 11 

 

Ur: Religionskunskap A en mosaik 
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Bilaga 12 

Ur: Relief Livsvägar Religionskunskap för A-kursen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


