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Då läromedel utgör en del i hur kunskaper om trosuppfattningar förmedlas i skolan och 

genusfrågor ofta förekommer i den offentliga debatten finns ett intresse i att undersöka om olika 

trosuppfattningar skildras i läromedel på olika sätt vad gäller genus. Dessa faktorer har gjort att 

uppsatsen undersöker hur kristendomen och hinduismen framställs ur ett genusperspektiv. Syftet 

med undersökningen är att utreda hur svenska läromedel för grundskolans senare del och 

gymnasieskolan beskriver de två världsreligionerna kristendom och hinduism ur ett 

genusperspektiv.  

 

Frågeställningarna som formulerats är följande: 

 

• Hur beskriver läromedlen män respektive kvinnor inom kristendomen?  

• Hur beskriver läromedlen män respektive kvinnor inom hinduismen?  

• Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa beskrivningar? 

• Vad kan dessa likheter och/eller skillnader antas bero på? 

 

Vid analys av de resultat som redovisas framkommer att läromedel skildrar hinduismen ur ett 

genusperspektiv som statiskt, hierarkiskt och gammalmodigt även om en reformrörelse beskrivs. 

Vad gäller kristendomen så beskrivs den ur ett genusperspektiv som mer progressiv. Det framgår 

således att genus kan utgöra en del i orientalistiska beskrivningar av världsreligioner. 

 
 

Sökord: läromedel, genus, kristendom, hinduism. 

 

Postadress  
Högskolan för lärande och 
kommunikation (HLK)  
Box 1026  
551 11 JÖNKÖPING  

Gatuadress  
Gjuterigatan 5  

Telefon  
036–101000   

Fax  
036162585  

 



 
 

 
 

Innehåll 
1. Inledning ..................................................................................................................................... 1 

2. Syfte och frågeställningar ......................................................................................................... 2 

2.1. Syfte ......................................................................................................................................... 2 

2.2. Frågeställningar ........................................................................................................................ 2 

3. Material ...................................................................................................................................... 2 

3.1. Beskrivning av material ........................................................................................................... 2 

3.2. Materialdiskussion ................................................................................................................... 6 

4. Teoretisk anknytning ................................................................................................................ 6 

5. Metod .......................................................................................................................................... 9 

5.1. Metodbeskrivning .................................................................................................................... 9 

5.2. Metoddiskussion .................................................................................................................... 10 

6. Forskningsläge ......................................................................................................................... 10 

7. Bakgrund ................................................................................................................................. 12 

7.1. Kristendomen och Sverige ..................................................................................................... 12 

7.2. Hinduismen och Sverige ........................................................................................................ 14 

8. Resultatredovisning................................................................................................................. 15 

8. 1. Läromedel för gymnasieskolan ............................................................................................. 15 

8. 1. 1. Läromedel för gymnasieskolan beskriver kristendomen ................................................... 16 

8. 2. Delanalys ............................................................................................................................... 20 

8. 2. 1. Läromedel för gymnasieskolan beskriver hinduismen ...................................................... 21 

8. 2. 2. Delanalys ........................................................................................................................... 24 

8. 3 Läromedel för grundskolan .................................................................................................... 25 

8. 3. 1. Läromedel för grundskolan beskriver kristendomen......................................................... 25 

8. 3. 2. Delanalys ........................................................................................................................... 27 

8. 3. 1. Läromedel för grundskolan beskriver hinduismen ............................................................ 28 

8. 3. 2. Delanalys ........................................................................................................................... 32 

9. Analys och Slutdiskussion ...................................................................................................... 33 

9.1. Analys .................................................................................................................................... 34 

9.2. Slutdiskussion ........................................................................................................................ 36 

10. Käll- och litteraturförteckning ............................................................................................. 37 

10.1. Källförteckning .................................................................................................................... 37 

10.2. Litteraturförteckning ............................................................................................................ 38 

 



 
 

1 
 

 

1. Inledning 

Kristendomen nådde Sverige från söder för mer än 1000 år sedan. Redan från början av 

dess etablering, där Sverige organiserades i socknar med kyrkan som utgångspunkt för 

socialt och religiöst liv, har kristendomen gjort sig gällande i samhället. Det måste därför 

antas att det är den världsreligion som påverkat det svenska samhället mest.1 

Kristendomens värdegrund har i mångt och mycket präglat den värdegrund som förmedlas 

i Sverige vilket sannolikt märks i skolan. Mot bakgrund av detta ligger ett intresse i att 

undersöka vilken bild av kristendomen som förmedlas i skolan. Eftersom läromedel 

tidigare och fortfarande har en väsentlig del i hur kunskap och förståelse rörande 

världsreligionerna förmedlas är detta något som har ett värde att undersöka för att förstå 

hur de framställs. Hinduismen är en världsreligion som ligger långt från kristendomen 

gällande trosuppfattning, gudsbild och människosyn. Eftersom kunskap om en företeelse 

delvis formas mot bakgrund av jämförelser med något utomstående så finns ett värde i att 

jämföra två världsreligioner som på många sätt skiljer sig åt. Hinduismen är även av 

särskilt intresse att undersöka eftersom kristendomen är den världsreligion som påverkat 

det svenska samhället mest, så kan hinduismen vara en av, om inte den, världsreligion som 

haft minst inverkan på samhället. Därför återfinns ett intresse och värde i undersöka om 

den världsreligion som påverkat det svenska samhället mest beskrivs annorlunda i 

jämförelse med en, för det svenska samhället, mer främmande trosuppfattning.  

 

De senaste decenniernas problematisering och diskussion rörande könsroller och genus gör 

att ett sådant perspektiv är väl motiverat för en vetenskaplig undersökning rörande hur 

trosuppfattningar beskrivs i läromedel. Ovan nämnda problematisering och diskussion 

består i ett rekonstruerande av genusbaserade subjekt, det vill säga manligt och kvinnligt, 

samt belysa relationerna mellan det manliga och kvinnliga subjektet.2 Detta anser jag även 

vara av särskild relevans då genus är ett debatterat ämne i det svenska samhällsklimatet 

och något som kan antas ingå i den svenska självbilden. Därför ligger intresse i att 

undersöka om en svensk uppfattning om genus präglar läromedel på så sätt att den 

beskriver trosuppfattningar olika beroende på dess kulturella närhet till Sverige.   

                                                      
1 Martling, C–H. Svensk Kyrka–en historik. Skellefteå: Artos Norma förlag AB. 2008, 31.      
2 Carlsson–Wetterberg, C. Jansdotter, A. Genushistoria–en historiografisk exposé. Lund: Studentlitteratur 
AB. 2004, 265.    
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2. Syfte och frågeställningar 

Under denna rubrik kommer ett förtydligande av uppsatsens syfte och frågeställningar. 

2.1. Syfte 

Syftet med undersökningen är att utreda hur svenska läromedel för grundskolans senare 

del och gymnasieskolan beskriver de två världsreligionerna kristendom och hinduism ur 

ett genusperspektiv. 

2.2. Frågeställningar  

Utifrån tidigare nämnda syfte formuleras följande frågeställningar:  

• Hur beskriver läromedlen män respektive kvinnor inom kristendomen?  

• Hur beskriver läromedlen män respektive kvinnor inom hinduismen?  

• Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa beskrivningar? 

• Vad kan dessa likheter och/eller skillnader antas bero på? 

 

3. Material  

Nedan presenteras en beskrivning av materialet följt av en diskussion kring materialet. 

3.1. Beskrivning av material 

De läromedel som används som källor i uppsatsen är följande: 

 

Läraren och författaren Lars–Göran Alm publicerade 2004 läromedelsboken 

Religionskunskap för gymnasiet Kurs A. Boken är indelad i olika arbetsområden som i sin 

tur är uppdelade i mindre avsnitt där tanken beskrivs vara att lärare och elever ska välja de 

avsnitt som författaren anser vara relevanta. Författaren beskriver att det främsta syftet 

med boken är att komplettera kunskaper om trosuppfattningar med frågor som rör livet. 

Detta ligger till grund för att eleverna själva ska ges möjlighet att diskutera och ta ställning 

till olika moraliska problem. Livets kretslopp, Världshistoriens gud, I en sekulariserad 

värld och Hur ska vi leva är namnen på de kapitel som boken tar upp där kristendomen och 

hinduismen beskrivs under Livets kretslopp och Världshistoriens gud. Boken är riktad till 

arbete i gymnasieskolan.3  

                                                      
3 Alm, L–G. Religionskunskap för gymnasiet kurs A. Stockholm: Natur och kultur. 2004, 3–5.   
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Författarna Leif Berg och Lennart Husén publicerade 1999 läromedelsboken Religion och 

Liv 9. Boken redogör för världsreligionerna judendom, islam, hinduism, buddhism, 

religioner i Kina och Japan, skriftlösa religioner, vetenskap och religion samt etik och 

moral. Hinduismen beskrivs under ett eget kapitel där religionens inverkan på samhället, 

kastsystemet, gudar och tempel samt hur en hindu bör leva beskrivs. Boken riktar sig till 

grundskolans senare år, främst högstadiet.4 Samma författare skrev året innan en 

läromedelsbok som tar upp kristendomen, dess olika inriktningar och religion i Sverige. 

Nästan hela boken tar upp kristendomen och katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan 

skildras under egna kapitel. Boken riktar sig till arbete i högstadiets senare år.5  

 

Författarna Lennart Göth och Katarina Lycken publicerade 2002 läromedelsboken 

Grundbok Religion–för grundskolans senare del. Författarna menar att det finns en värld 

av religioner i Sverige och att det inte finns några enkla frågor eller snabba svar utan att 

boken kan hjälpa läsaren att bestämma vad som är viktigt. Boken har tre huvudsakliga 

kapitel som heter Att vara religiös och inte, Religioner i världen samt och Allt det där andra 

då. Under kapitlet Religioner i världen ges kristendomen och hinduismen två egna 

underkapitel på cirka 20 sidor vardera och tar upp heliga skrifter, högtider och att leva som 

praktiserande kristen och hindu.6 

 

Författarna Lennart Göth och Katarina Lycken publicerade även läromedelsboken Impuls 

– Grundbok religion 2 för grundskolans senare del. Boken skrevs 2009 och författarna 

menar att boken ska syfta till, som namnet antyder, en mental knuff in i nya insikter. De 

menar också att boken är tänkt att följa elever en bit på vägen i inhämtandet av kunskaper 

och visa hur olika människor känner och agerar. De beskriver också att det finns andra sätt 

att tro än vad varje individ kan vara vana vid. Med hjälp av boken menar författarna att 

världens trosuppfattningar kan mötas precis där läsaren befinner sig. Boken tar upp 

världsreligionerna hinduism och buddhism men även naturnära folks religioner, religion 

och konst och hur mötet med religioner kan gå tillväga. Hinduismen beskrivs under en 

                                                      
4 Berg, L. Husén, L. Religion och liv 9. Stockholm: Natur och kultur. 1999.  
286 – 302.  
5 Berg, L. Husén, L. Religion och liv 8. Stockholm: Natur och kultur. 1998, 121–123.  
6 Göth, L. Lycken, K. Grundbok Religion–för grundskolans senare del. Stockholm: Natur och Kultur. 2002, 
3–5.  
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egen rubrik med flera underrubriker som berör heliga platser, tempel, gudsuppfattning och 

hur det är att leva som hindu. Boken skrevs för att användas under religionskunskapen i 

grundskolans senare del.7 

 

Den finske författaren och fotografen Olav Jansson publicerade tillsammans med 

författaren Linda Karlsson läromedelsboken Religionskunskap 1–En mosaik 2011. 

Författarna beskriver att boken skrevs i syfte att skapa en lättillgänglig och modern lärobok 

som ska utgå från hur det är att leva och tro i Sverige och världen idag. De menar även att 

vidare önskemål består i att eleverna ska ges verktyg för att delta i dagsaktuella samtal 

kring mångkultur, livsfrågor och etik. Boken har ett inledande block som resonerar kring 

hur religion samverkar med kultur. Bokens andra block redogör för olika livsåskådningar 

och religioner medan det avslutande blocket berör fyra delar av livet. Dessa är etik, 

identitet, kärlek och döden. Kristendomen och hinduismen beskrivs under egna rubriker 

under avsnittet religioner och livsåskådningar. Boken riktar sig till kursen 

religionskunskap 1 i gymnasieskolan.8 

 

Den svenske läraren, prästen och författaren Börge Ring publicerade 2002 

läromedelsboken Religion och sånt–religionskunskap Kurs A. Författaren beskriver att 

syftet med boken är att beröra viktiga frågor som varifrån vi kommer, varför vi finns här, 

vad händer efter döden och förhoppningen är att läsaren mot slutet av avslutad kurs ska 

ges möjlighet att kunna utveckla och förklara vad religioner och liknande element innebär. 

Bokens tidiga kapitel tar upp religioner som beskrivs ligga Sverige nära som kristendomen, 

islam och judendomen medan senare kapitel redogör för syd- och Ostasien religioner, 

däribland hinduismen, som beskrivs ligga längre från Sverige.9 

 

Läromedelsboken Relief–Religionskunskap A plus publicerades 2004 av författarna, 

lärarna, forskarna och lärarutbildarna Nils–Åke Tidman, Bengt Arvidsson, Hans Axelsson 

och Magnus Hermansson. Författarna skriver ett förord i bokens inledning där de beskriver 

grundkonceptet i boken som tar upp världsreligionerna, livsåskådningar samt tro, etik och 

kultur och samhälle. Författarna menar att detta sätt att närma sig religionsvetenskap 

                                                      
7 Göth, L. Lycken, K. Impuls–Grundbok religion 2 för grundskolans senare del. Stockholm: Natur och kultur. 
2009, 3–4.  
8 Jansson, O. Karlsson, L. Religionskunskap 1–en mosaik. Stockholm: Bonnier Utbildning AB. 2011, 5.  
9 Ring, B. Religion och sånt–religionskunskap kurs A. Stockholm: Liber AB. 2002, 7.  
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betonar riter samt hur religionen förekommer och dess villkor i Sverige. Detta anser de är 

ett mer relevant och modernt sätt att beskriva religionsvetenskap. Boken skildrar 

kristendomen och hinduismen under två enskilda kapitel som tar upp respektive religions 

riter och liv, tro och etik samt kultur och samhälle. Vidare tas kristendomens historia upp 

medan hinduismen skildras som företeelser där hinduer är i majoritet.10    

 

Lärarna och läromedelsförfattarna Bengt Tollstadius och Ingemar Öberg publicerade 2011 

läromedelsboken Mittpunkt religionskunskap 1. Författarna beskriver att de menar att 

boken vänder sig till gymnasieskolans yrkesförberedande program. Boken berör frågor 

som rör livsåskådning, etnicitet, mångkultur, etik och moral samtidigt som den tar upp de 

största världsreligionerna. Författarna menar att de ämnar möjliggöra att eleverna skaffar 

sig ökade kunskaper och ökad förståelse för människor med olika trosuppfattningar, 

livsåskådningar samt etik och moral. Kristendomen och hinduismen tas upp som egna 

kapitel som omfattar cirka 20 sidor vardera.11 

 

Religionslärarna och läromedelsförfattarna Hans Olofsson och Rolf uppström publicerade 

2014 läromedlet religion 7–9. Författarna menar att de skrivit boken i syfte att möta 

kursplanen Lgr 11 och dess viktiga målsättning om att utveckla förståelse för andra 

människors sätt att tänka och leva samtidigt som boken beskrivs ge utrymme för egna 

tankar om livet och möjlighet att resonera kring det som är meningsfullt och viktigt. I 

boken ges kristendomen ett eget kapitel som berör religionens historia, centrala 

tankegångar, kristendomen i världen och kristendomen och samhället. Även hinduismen 

ges ett eget kapitel som berör hinduismens syn på gud, heliga handlingar och hinduismen 

i samhället.12 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Tidman, N–Å. Arvidsson, B. Axelsson, H. Hermansson, M. Relief–Religionskunskap A plus. Malmö: 
Gleerup Förlag AB. 2004, 3–5.  
11 Tollstadius, B. Öberg, I. Mittpunkt religionskunskap 1. Lund: Studentlitteratur AB. 2011, 3–5.   
12 Olofsson, H. Uppström, R. Religion 7–9. Malmö: Gleerups. 2014. 
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3.2. Materialdiskussion  

Läromedel har en stor betydelse eftersom att de verkar för formandet av en kollektiv 

världsbild samtidigt som den speglar den anda som läromedlen formades i. Därav återfinns 

en relevans i att låta läromedel vara föremål för undersökning. Att använda läromedel från 

2000-talets början till mitten på 2010-talet motiveras med att detta ger en övergripande 

bild av hur läromedlen framställt världsreligionerna kristendom och hinduism både före 

och efter den nya läroplanens införande 2011. Detta urval gör det alltså möjligt att se 

eventuella förändringar efter det att den nya läroplanen implementerats och är därför 

särskilt intressant. Vidare har även ett urval gjorts av materialet genom att välja läromedel 

för både grundskolans senare del och gymnasieskolan. I detta urval har jag ämnat välja 

läromedel jämnt fördelat från både grundskolan och gymnasieskolan för att på så vis ge en 

mer övergripande bild och allmän uppfattning om hur det aktuella undersökningsområdet 

presenteras. Vid val av böcker för gymnasieskolan efter 2011 har jag strävat efter att få 

med böcker som beskrivs vara ämnade för arbete i både yrkes– och studieförberedande 

program. Även detta motiveras med att det ger en mer övergripande bild av hur 

kristendomen och hinduismen beskrivs. Urvalet av material har alltså varit nödvändigt för 

att ge en överskådlig bild. Ett mer specifikt urval av material skulle kunna vara möjligt 

men detta skulle således kräva en förändring av syftesformuleringen. Eftersom att syftet är 

att undersöka hur läromedel framställer hinduismen och kristendomen så är ett mer 

övergripande urval väl motiverat. 
 

4. Teoretisk anknytning  

Den moderna genushistorien har sitt ursprung i den teoretiska debatt som tog plats rörande 

kvinnoforskningen på 1970-talet.13 Denna teoretiska debatt kritiserade rådande 

samhällsstruktur där män överordnades kvinnor. Tidigare nämnda debatt inom 

kvinnoforskningen är att betrakta som en motreaktion på den sociala struktur som 

systematiskt diskriminerar, exploaterar och förtrycker kvinnor. Inom denna 

forskartradition definierades den kvinnoförtryckande sociala strukturen genom begreppet 

patriarkat. Med detta menades att patriarkatet var hierarkiskt strukturerat där män hade 

olika mycket makt och inflytande men förenades i ett gemensamt dominansförhållande till 

kvinnor. Männen är dessutom beroende av varandra för att upprätthålla denna dominans 

                                                      
13 Carlsson–Wetterberg. Jansdotter, 5.  
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som även har en materiell bas då mannen kontrollerade kvinnans arbetskraftsförmåga. Med 

detta menas att kvinnor utestängdes från viktiga poster i samhället som möjliggjorde 

förändringar.14 Ett tiotal år efter 1970-talets kvinnoforskning myntades begreppet genus 

som en benämning på könsroll och socialt konstruerat kön. Begreppet etablerades bland 

amerikanska feminister som menade att ett genusperspektiv gjorde det möjligt att 

undersöka den sociala beskaffenheten hos utmärkande tecken som bygger på 

könsidentifiering.15 Den moderna genusforskningen har lagt fokus på huruvida 

könsrelationerna förklaras genom en separat teori som patriarkatet, det sociala 

könssystemet etc. eller genom en övergripande teori som berör könsrelationerna och är 

teoriöverskridande.16   

 

1988 skrev historikern och författaren Yvonne Hirdman rapporten Genussystemet–

Reflexioner kring kvinnors sociala underordning via Göteborgs universitet. Rapporten 

gavs ut i bokform. Där introducerar Hirdman begreppet genus i Sverige som ett system 

vilket tillskriver män och kvinnor olika uppgifter, positioner och roller beroende på 

könstillhörighet. Hirdman beskriver också hur genussystemet upprätthålls med hjälp av en 

slags kontrakt mellan män och kvinnor. Även om en förhandling mellan könen finns så 

menar författaren att genusbegreppet omfattar en maktdimension vilken konstant 

produceras och återskapas. Rapportens definition av genus har legat till huvudsaklig grund 

för formandet av uppsatsens teoretiska ansats.17  Yvonne Hirdman skrev även 2001 en bok 

som är relevant för uppsatsen. Denna bok heter Genus–Om det stabilas föränderliga 

former. Hirdman redogör här för hur genus är något som görs, det vill säga att manligt och 

kvinnligt konstrueras rent konkret i olika tidsepoker och sammanhang. En sorts tids och 

sammanhangs oberoende maktfördelning beroende på kön identifieras vilket Hirdman 

beskriver bero på de två principerna om manlig norm och särhållande av könen. Om könen 

framställs alltför stereotypt kan detta ha en skadlig inverkan på samhället enligt Hirdman.18 

Detta ligger också till grund för uppsatsens teoretiska ansats som gör det möjligt att se om 

det finns en stereotyp genusframställning i materialet samt lämnar utrymme för 

                                                      
14 Carlsson–Wetterberg. Jansdotter, 29–31.  
15 Ibid., 82.  
16 Ibid., 135. 
17 Hirdman, Y. Genussystemet–reflexioner kring kvinnors sociala underordning. Uppsala. 
Maktutredningen. 1988. 
18 Hirdman, Y. Genus–om det stabilas föränderliga former. Solna: Liber AB. 2001. 
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reflektioner kring hur detta påverkar lärares och elevers uppfattning om hinduism och 

kristendom.  

 

Uppsatsens teoretiska ansats grundar sig huvudsakligen i historikern Yvonne Hirdmans 

teorier rörande genus. Hirdman menar att begreppet genus kan verka för att förstå hur 

uppfattningen av manligt och kvinnligt görs i sociala sammanhang. Hirdman menar att 

kunskapsinhämtande rörande ämnet gör att förståelsen för vad genus innebär går från att 

betrakta det som könsroll via socialt kön för att sedan landa i genus. 

 

Teorin rörande genus beskrivs bestå i att genus förstås som föränderliga tankefigurer av 

manligt och kvinnligt. Detta resulterar i förväntade föreställningar på individer.19 I 

undersökningen yttrar detta sig genom analys av huruvida världsreligionerna kristendomen 

och hinduismen beskrivs som bärare av tankefigurer som manligt och kvinnligt. Vidare 

menar Hirdman att en stereotyp genusproduktion verkar skadligt i samhället som skapar 

en ordning som kan förändras vid ett synliggörande av genus och utveckla förståelse för 

hur genus verkar.20 Dessa farhågor som Hirdman redogör för legitimerar ett 

genusperspektiv i en undersökning av läromedel eftersom de utgör en del av 

undervisningen och den förståelsen som elever utvecklar. Om läromedlen innehåller en 

beskrivning av kristendomen och hinduismen som utgör en stereotyp genusproduktion kan 

det riskera att påverka elevers och lärares uppfattning om respektive världsreligion. 

 

Den teoretiska ansatsen tar också intryck av professorn och litteraturkritikern Edward 

Saids teori rörande orientalism vilken han redogör för i boken med samma namn. Said 

menar att orientalism är att sätta österlandet och västerlandet i motsats och att studera 

österlandet, Orienten, utifrån ett västerländskt perspektiv genom att skapa den andre 

genom att strukturera dennes språkliga och kulturella yttringar.21 Begreppet Orienten är 

alltså ett skapat begrepp som verkar i västerlandet genom dess kunskapsarkiv om ett 

geografiskt område som sedan ett par hundra år varit underställt väst och skildras mot 

bakgrund av detta.22 Said menar att begreppet orienten är själva sinnebilden av det som är 

annorlunda och således en motpol mot den västerländska civilisationen. Orientalism 

                                                      
19 Hirdman, Y. Genussystemet–reflexioner kring kvinnors sociala underordning, 51. 
20 Hirdman, Y. Genus–om det stabilas föränderliga former, 6.  
21 Said, E. Orientalism. Stockholm: Ordfront. 2000, 7. 
22 Ibid., 8. 
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skildras på två sätt där österlandet framstår som stillastående samtidigt som det finns en 

romantiserad sagovärldsskildring av Orienten där området framstår som lyckligt, 

romantiskt, opålitligt och mystiskt.23 Uppsatsen undersöker om läromedel i Sverige 

beskriver världsreligionerna kristendomen och hinduismen ur ett genusperspektiv på ett 

sätt som kan liknas vid den mentalitet som ligger till grund för Saids bruk av termen 

orientalism.24  

 

5. Metod 

Nedan finns en beskrivning av uppsatsens metod följt av en diskussion rörande metodens 

relevans. 

5.1. Metodbeskrivning  

Den metod som används i uppsatsen är att beskriva som en kvalitativ innehållsanalys av 

läromedel i ämnet religionskunskap. I uppsatsens undersökning tolkas källor kvalitativt för 

att synliggöra likheter och skillnader i hur läromedlen beskriver kristendomen och 

hinduismen utifrån tidigare nämnda perspektiv. En kvalitativ metod innebär att 

målsättningen utgår från att försöka identifiera och kartlägga okända eller ännu inte 

undersökta företeelser, egenskaper eller innebörder beroende på variation, struktur eller 

processer. Detta skiljer sig från den kvantitativa metoden som istället ämnar undersöka på 

förhand definierade företeelser, dess egenskaper och innebörder samt hur dessa fördelar 

sig i situationer, händelser eller populationer.25 Detta yttrar sig i uppsatsens undersökning 

som utgår från att kartlägga hur läromedels beskrivningar av två världsreligioner utifrån 

ett uppsatsspecifikt perspektiv. 

 

En kvalitativ metod kan delas upp i två huvudsakliga teoretiska antaganden. Det första är 

ett så kallat ontologiskt antagande om vad som kan existera i verkligheten utanför 

människan. Det andra antagandet är kunskapsteoretiskt om hur människan uppfattar det 

som existerar.26 Det som varit föremål för undersökningen är hur världsreligionerna 

kristendom och hinduism beskrivs i läromedel utifrån ett genusperspektiv. Därför har 

                                                      
23 Said.  
24 Ibid., 8. 
25 Starrin, B. Svensson, P–G. Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur AB.2009, 23.   
26 Ibid., 64.   
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fokus legat på beskrivningar som rör genusrelaterade beskrivningar bland de läromedel 

som har utgjort de källor som använts i uppsatsen. Med en innehållsanalys avses att 

strukturerat bearbeta innehållet i materialet som sedan har tolkats enligt tidigare beskrivna 

kvalitativa metod.27 

 

5.2. Metoddiskussion  

Valet av kvalitativ innehållsanalys som metod är väl avvägt eftersom att en kvalitativ 

metod har ett värde som består i att möjliggöra en djupare och bättre förståelse rörande det 

som undersöks. En kvalitativ metod är även en väl avvägd arbetsmetod för att skapa 

förståelse för tolka artefakters och texters innebörd.28 Detta anses av mig även vara 

relevant för uppsatsen då undersökningen syftar till att tolka innebörden av läromedlens 

texter rörande kristendom och hinduism utifrån tidigare nämnda genusperspektiv. Metoden 

är även väl lämpad för att skapa förståelse för människors beteende29 Även om läromedel 

inte enskilt ligger till grund för människors beteende så bör de betraktas samverka med 

andra processer som verbal och digital kommunikation för att skapa ett beteende rörande 

kristendomen och hinduismen. En innehållsanalys av materialet är att betrakta som väl 

avvägt då innehållet granskas för att synliggöra ett mönster som utgår från uppsatsens 

syftesbeskrivning.30 

 

6. Forskningsläge  

Författaren Mai Palmberg gjorde år 2000 en läromedelsanalys som undersökte hur bilden 

av Afrika beskrevs i 62 svenska läromedel för högstadiet. Palmberg problematiserar även 

kring huruvida framställningen av Afrika påverkar den nya förväntade relationen mellan 

Afrikas länder och Sverige som beskrivs bestå av ett partnerskapsbaserat utbyte. Denna 

läromedelsanalys är relevant för uppsatsen då den bidragit med tankegångar rörande hur 

läromedel bidrar till att påverka den världsbild som förmedlas i skolan och således 

påverkar elevers syn på världsreligionerna kristendom och hinduism. Delar av Palmbergs 

metod har även inspirerat och utgjort stoff till metodavsnittet i uppsatsen.  Hur 

                                                      
27 Boréus, K. Bergström, G. (Red). Textens mening och makt. Lund: Studentlitteratur. 2012, 50. 
28 Allwood, 58. 
29 Ibid. 
30 Boréus. Bergström, 50. 



 
 

11 
 

förkunskaper kring en främmande världsreligion som hinduismen framställs kan liknas 

med hur bilden av Afrika påverkar framtida relationer för partnerskap vilket gör att ett 

intresse finns i att undersöka hur hinduismen framställs i läromedel, särskilt i jämförelse 

med kristendomen som är en världsreligion som har en historia av etablering i Sverige 

sedan tusen år tillbaka.31 

 

Malin Åberg skrev 2014 en kandidatuppsats vilken är en läromedelsanalys av hur 

hinduismen framställs i läromedel. Den tidsperiod som undersöks är 1998–2013 och 

författaren undersöker läromedlen i syfte att synliggöra orientalism och genusperspektiv i 

materialet. Åberg kommer i sin underökning fram till att det finns varierande orientalistiska 

tendenser bland läromedlen, framförallt bland det äldre materialet. Vissa läromedel har 

rensat ut mycket av de orientalistiska tendenserna och skildrat hinduismen utan ett vi och 

dem–perspektiv. Åberg kommer även fram till att läroböckerna överlag framställer 

hinduismen som könsneutral och beskriver människor snarare än och kvinnor. När 

kvinnors situation nämns så framgår det att böckerna framställer kvinnors livssituation som 

dyster och nedstämd. Kandidatuppsatsen har bidragit till denna uppsats med stoff till 

beskrivning av metod samt metoddiskussion.32 

 

Kjell Härenstam, professor i religionsdidaktik, skrev 2006 en artikel om hur läromedel 

framställer religioner och trosuppfattningar som hette En granskning av hur 

religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker. Artikeln undersöker huruvida 

framställningarna av trosuppfattningar stämmer överens med läroplanens värdegrund. De 

trosuppfattningar som författaren berör är hinduism och islam. Härenstam nämner 

läromedel som ett specifikt avsnitt i undersökningen vilket fungerat som inspirationskälla 

för den underökning som görs i uppsatsen. Även avgränsningen att jämföra två 

världsreligioner med varandra är något som även lyfts fram i uppsatsen. Att välja två 

världsreligioner som har stora olikheter är även något som inspirerat uppsatsens 

undersökning.33  

 

                                                      
31 Palmberg, M. Afrikabild för partnerskap–Afrika i de svenska skolböckerna. Uppsala: Nordiska 
Afrikainstitutet. 2000.  
32 Åberg, M. Lärbokshinduism–En studie av hur hinduism framställs i skolböcker för gymnasieskolan 
mellan åren 1998–2013. Växjö och Kalmar: Linnéuniversitetet. 2014.    
33 Härenstam, K. En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker. 
Stockholm: Skolverket. 2006.  
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Maria Malmberg och Nina Sonefjord skrev 2006 examensuppsatsen Islam och hinduism 

ur ett genusperspektiv–En granskning av ett urval religions–läroböcker på grundskole och 

gymnasienivå. Examensarbetet undersöker hur fyra läromedel i grundskolan och 

gymnasieskolan beskriver islam och hinduism ur ett genusperspektiv. Författarna kommer 

fram till att det finns en avsevärd brist på genusmedvetenhet i de läromedel som hämtats 

från grundskolan medan det finns en ökad medvetenhet bland läromedel från 

gymnasieskolan. Malmberg och Sonefjord menar dock att den medvetenhet som återfinns 

bland läromedlen från gymnasieskolan dock inte är så genusmedvetna som de önskar. 

Författarnas examensarbete har bidragit med stoff och tankegångar till 

bakgrundsbeskrivningen och formandet av den teoretiska ansatsen som beskrivs i 

uppsatsen.34 

 

7. Bakgrund  

Under denna rubrik kommer en redogörelse för kristendomens och hinduismens historia i 

Sverige. 

7.1. Kristendomen och Sverige  

Kristendomen nådde Sverige genom missionärer och etablerades i riket under en utdragen 

process från 800-talet då den etablerats på Birka fram tills 1200-talet. Troligtvis spelade 

dåtidens styrande hövdingar en stor roll för dess spridning i och med deras resor i Europa 

där de kom i kontakt med kristendomen. Särskilt det bysantiska riket tros ha haft en särskild 

inverkan på de svenska hövdingarna då de mötte den kristna kulturens skönhet och 

rikedom vilket ledde till att de drogs till denna gemenskap varpå de döptes och kristnades. 

När sedan hövdingarna kom hem så följde många undersåtar deras ledares exempel även 

om det framstår som valfritt och inga kollektiva tvångsövergångar tog plats vid denna 

tidpunkt.35 När kristendomen kom till Sverige integrerades den och samverkade med 

religionen redan från början. Detta tog sig uttryck främst i livets avgörande skeden där 

dopet blev en symbol för det nya livets begynnelse och det kristna äktenskapet 

normaliserade monogama relationer.36  

                                                      
34 Malmberg, M. Sonefjord, N. Islam och hinduism ur ett genusperspektiv–En granskning av ett urval 
religions–läroböcker på grundskole och gymnasienivå. Dalarna: Högskolan Dalarna. 2006.  
35 Martling, 18.   
36 Ibid., 19.   
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Kyrkan fick under medeltiden mer och mer inflytande över det svenska samhället. Detta 

ledde till en kulminering när Gustav Vasa blev kung i Sverige på 1520-talet och ville 

minska kyrkans inflytande och konfiskerade kyrkans egendom. Vasa var pragmatisk och 

bröt med den katolska kyrkan för att istället ta till sig reformrörelsen inom kristendomen 

som pågick i dåtidens Nordeuropa. Vid riksdagen i Västerås 1527 underställdes kyrkan 

staten vilket gjorde att påvens och den katolska hierarkins inflytande upphörde och Sverige 

fick istället en nationell folkkyrka som sammanflätade folket, staten och kyrkan under 

kungens beskydd.37 

 

Under 1700-talet var upplysningens ideal en faktor som påverkade det svenska samhället, 

detta gjorde att kyrkan kritiserades och dess roll problematiserades. Den tidigare 

dominanta enhetskyrkan började splittras där en religiös väckelse tog plats som fokuserade 

på den egna andliga utvecklingen vilket ledde till 1726 års konventikelplakat vilket förbjöd 

enskilda andliga sammankomster. Dock medförde även 1700-talets upplysningstankar 

rörande individuell frihet att en viss ökad religiös frihet för minoriteter vilket 

manifesterades i 1781 års toleransedikt som slog fast att en fri och otvungen 

religionsutövning var tillåten.38 Under 1800-talets senare hälft uppstod en ökad religiös 

pluralism i Sverige då en utom och inomkyrklig väckelse tog plats då rörelser som 

baptismen och metodismen kom till landet och 1858 avskaffades konventikelplakatet och 

andra bestämmelser gjorde det möjligt för människor att gå ur svenska kyrkan.39 ¨ 

 

Under 1900-talet återfanns en diskussion rörande Svenska kyrkans ställning i landet som 

berörde kyrka och folk. Denna diskussion ledde till förnyelse och pluralism rörande 

kyrkans roll i förhållande till landets invånare. Vid slutet av 1900-talet återfanns ett 

lekmannaengagemang i den kyrkliga verksamheten som dessutom sågs som något 

individuellt. Även diskussioner på politisk nivå uppstod rörande förhållandet mellan 

kyrkan och samhället. Dessa diskussioner rörde bland annat kvinnors roll vilket mynnade 

                                                      
37 Martling, 92–94.  
38 Ekström, S. Svenska kyrkan–historia, identitet, verksamhet och organisation. Stockholm: Verbum förlag. 
2004, 13. 
39 Ibid., 14–15. 
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ut i prästvigning av kvinnor 1960 och slutligen skiljdes kyrkan och staten helt vid 

millennieskiftet.40  

 

7.2. Hinduismen och Sverige 

Världsreligionen hinduism som vi känner den idag är egentligen ett samlingsbegrepp för 

olika trosuppfattningar på den indiska halvön där man hellre talar om den eviga läran, 

Sanatana dharma. Att samla alla dessa trosuppfattningar inom ett begrepp är en produkt av 

den europeiska kolonisationen av Indien från 1700-talet och framåt. Kolonisatörerna 

ämnade förstå Indiens religion och sprida kunskap om den i deras hemländer varpå de 

strukturerade Indiens religioner som de som var kända sen tidigare med heliga texter, 

heliga platser, gudstjänstritualer och gemensamma levnadsregler. Detta gjorde att de olika 

trosuppfattningarna samlades som en enhetlig religion kopplad till Indien.41 

 

Hinduismens ursprung är omtvistat men tros ha vuxit fram under den tidiga kulturen runt 

Indus tusentals år före vår tideräkning och har genomsyrat samhället som en filosofi, 

livsstil och samhällssystem. Det som förenar hinduer är en dyrkan av världsalltet även om 

detta sker genom olika gudar, främst förstörande, upprätthållande och skapandegudarna 

Brahma, Vishnu och Shiva.42 Hinduismen var vid en tid bärare av högtstående kultur och 

har överlevt möten med islam och kristendom och är idag att beskriva som en pluralistisk 

religiös tradition där många olika gudar är olika namn på den enda gudomliga 

verkligheten.43 Efter den brittiska kolonialperioden så gjorde sig hinduismen gällande som 

en politisk rörelse då politiska partier och organisationer använde sig av den som en 

identitetsmarkör från 1900-talet och framåt.44   

 

Idag finns uppskattningsvis mellan sju och tio tusen hinduer i Sverige varav de flesta 

invandrat från områden där hinduismen är stark.  De flesta svenska hinduer bor i de större 

städerna och har inte någon gemensam organisation vilket gör att den uppfattas som 

                                                      
40 Ekström, 16–21.  
41 Hedin, C. Österns religioner–filosofi och livsvisdom i Indien och östasien. Stockholm: Daidalos förlag, 
2013, 13.  
42 Ibid., 16.  
43 Jacobsen, Knut. A. Hinduismen–Historia, tradition och mångfald. Stockholm: Natur och Kultur. 2003, 
340–341.  
44 Hedin, 124. 
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anonym. Det finns heller inte något tempel eller särskild samlingsplats som indikerar en 

symbolisk hinduistisk närvaro i Sverige.45 Det finns i den svenska new age–rörelsen en 

uppfattning om hinduismens filosofi som något befriande vilket gör att ett intresse finns 

för dess tankegångar. Även alternativa läkekonstbehandlingar och levnadssätt som 

Ayurveda bygger på gamla indiska kunskaper om sjukdomar och medicin där det tidigare 

ansågs komma från brister i samverkan mellan det kroppsliga och det själsliga.46  

 

I Sverige räknas Hare Krishna som en företrädare för hinduismen och denna rörelse har 

märkts i större utsträckning i det svenska samhället än övrig hinduism. 1971 spred två 

svenska ungdomar rörelsens ideologi och lokaler skaffades i de större städerna. En stor 

spridning av rörelsens skrifter har gjort att många bekantat sig med dess budskap. En annan 

rörelse som vunnit följare och uppmärksamhet i Sverige är den så kallade Oshorörelsen, 

tidigare kallat Bhagwanrörelsen, lockade ungdomar till sig på 1970-talet och även många 

artister drog sig till rörelsen som bygger på tankegods från indisk filosofi där stillhet, 

meditation och andligt sökande står i fokus. Rörelsen lägger även fokus på den andliga 

snarare än den materiella världen.47 Hinduismen är att betrakta som ett samlingsnamn för 

den mängd trosuppfattningar som historiskt funnits på den indiska halvön. Det finns inte 

någon grundare eller gemensam kanon med religiöst budskap vilket gör att den skiljer sig 

avsevärt från kristendomen, judendomen och islam.48 

 

8. Resultatredovisning 

Nedan redovisas uppsatsens resultat följt av delanalyser efter underrubrikerna.   

8. 1. Läromedel för gymnasieskolan 

Under denna rubrik presenteras de resultat som framkommit i läromedel för 

gymnasieskolan. 

 

                                                      
45 Hedin, 124–125. 
46 Ibid., 126.  
47 Ibid., 125–126.  
48 Hellman, E. Hinduiska gudinnor och kvinnor–En introduktion. Nora: Nya Doxa AB. 1998, 8. 
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8. 1. 1. Läromedel för gymnasieskolan beskriver kristendomen 

Även om det förekommer i mindre utsträckning än hinduismen så tar vissa läromedel upp 

kvinnors situation inom de kapitel som berör kristendomen. Exempel på detta är Mittpunkt 

Religionskunskap 1 där kristendomen beskrivs som liknande andra världsreligioner i det 

hänseendet där kvinnor har en mindre framträdande roll. Dock beskrevs kvinnor som 

mindre framträdande snarare än underställda eller lägre stående inom kristendomen, en 

situation som dessutom beskrivs vara i snabb förändring. Det avsnitt som specifikt 

fokuserar på kvinnors situation beskriver att kristendomen menar att kvinnor och män är 

lika värda inför gud även om kvinnor tidigare inte haft samma ställning och rättigheter som 

män, exempel ges i form av att kvinnor inte tilläts bli präster men att det idag finns många 

kvinnliga präster i den svenska kyrkan. Katolska och ortodoxa kyrkan saknar kvinnliga 

präster och det står i boken att det genom lång kamp mot Paulus brev om att kvinnor ska 

tiga i församlingen tolkades indikera att kvinnor inte får bli präster lett till att kvinnor nu 

får bli präster inom protestantiska och lutherska kyrkor som den svenska.49 

 

I läromedelsboken Religion och sånt beskriver författaren Börge Ring kvinnan inom 

kristendomen inom ett särskilt underkapitel som heter Många kvinnor främmande för 

bibelns Gud. Författaren skildrar där hur kristna kvinnor har en irritation som växer över 

kyrkan och Bibels fixering vid ett mansideal. Detta beskriver Ring yttra sig genom att 

bibeln beskriver män främst som Abraham och Jesus, han menar vidare att bibeln är 

skriven av och för män. Författaren beskriver att detta kan innebära att män sorterat och 

strukturerat bibelns innehåll vilket märks i texten eftersom att det är fokuserat på män. 

Vidare spekulerar Ring i var Adams första, självständiga kvinna Lilit finns i den kristna 

tron samt frånvaron av ett evangelium tillägnat Jesu mor Maria, att det saknas ett kvinnligt 

perspektiv rörande Jesus och apostlarna och att Simon Petrus beskrivs som macho i Marias 

evangelium. Läromedelsboken förmedlar också att många kvinnor vill ändra perspektivet 

och benämna gud som hon, en moder som finns i himlen. Även kristendomens symbol 

diskuteras och författaren menar att en symbol föreställande Jesus grav kunde vara en 

alternativ symbol som är mer jämställd. Vidare nämner författaren två frågor som läsaren 

ombeds fundera över, en av dessa lyder: 

 

                                                      
49 Tollstadius, 71–72.    
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Läs vilken text som helst i Bibeln. Ändra fader till moder, Gud till hon, sonen till dotter, 

Kristus till Kristina, människosonen till människodottern, herre och härskare till härskarinna. 

Skulle man vinna något med en ändring? Argumentera för och emot!50 

 

I läromedlet Religion och sånt finns i slutet av kapitlet som berör kristendomen en 

sammanfattning av religionen. Där finns att läsa att alla människor, alltså män som 

kvinnor, har samma värde enligt Jesus som skildras som Guds son.51 I övriga stycken i 

kapitlet som berör kristendom skildras personer som människor, människan eller 

liknande.52 

 

Kristendomens centralgestalter, Gud och Jesus, beskrivs som män i läromedlen och en 

tydlig far och son–uppdelning finns samtidigt som Jesu lärjungar beskrivs som tolv män 

som följde Jesus runt.53 I boken Grundbok Religion – för grundskolans senare del beskrivs 

de praktiserande kristna oftast utan att skilja på könstillhörighet utan de benämns oftast 

som kristna, protestanter eller katoliker. Boken tar upp olikheter inom den kristna 

gemenskapen där en av de frågor som diskuterats varit huruvida kvinnor ska ges rätt att 

utföra abort eller vara präster.54 Mot slutet av kapitlet som berör kristendomen i finns tre 

personporträtt och intervjuer där tre ungdomar med olika kristen tro redogör för sina 

tankar, där finns att läsa att det som förenar de tre är viljan att leva som Jesus och även om 

två av de som beskrivs är unga kvinnor så beskrivs de utifrån sin tro och inte 

könstillhörighet.55 

 

En annan bok som har ett underkapitel som avser kristendomen och kvinnan är Lars–Göran 

Alms läromedel religionskunskap för gymnasiet kurs A. I underkapitlet beskriver 

författaren att båda könen finns representerade inom polyteistiska religioner i form av 

gudar och gudinnor som verkar som förebilder för män och kvinnor. I en monoteistisk 

religion som kristendomen är det annorlunda i och med att kvinnan inte har en representant 

i den gudomliga världen utan Gud omnämns som en man liksom hans sändebud och änglar, 

dessutom är det samhälle som bibeln avser patriarkalt.56 Alm beskriver sedan om hur 

                                                      
50 Ring, 80–81.  
51 Ibid., 81. 
52 Ibid., 75–80.  
53 Göth. Lycken. Grundbok Religion–för grundskolans senare del.  165–167. 
54 Ibid., 188–189. 
55 Ibid., 190–195. 
56 Alm, 77. 
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kvinnan i gamla testamentet skapades tillsammans med mannen till guds avbild och ges i 

uppgift att härska över naturen. Men i berättelsen om syndafallet är det kvinnan, Eva, som 

agerar tanklöst och inte lyder gud och denna negativa bild av kvinnan menar han dominera 

det gamla testamentet. Författaren menar att i bibeln är det först Jesus som bryter med 

denna inställning där han uppmärksammade kvinnorna och lät dem vara anhängare till 

honom, när Jesus också dog så var det också kvinnor som besökte hans grav och blev de 

första att veta om hans uppståndelse. Trots Jesus kvinnovänliga verksamhet menar Alm att 

det är den gammaltestamentliga synen på kvinnor som dominerat kristendomen dör de 

hänvisats till ett liv i den privata, snarare än den offentliga sfären gällande religion och 

samhälle. Något som författaren menar vara undantag är Mariakulten där katoliker och 

ortodoxa kristna dyrkar Jesus mor Maria som en självständig, jämställd och kraftfull 

kvinna som utmanar den passiva rollen kvinnor annars haft i ett samhälle dominerat av 

män.57  

 

Läromedlet religionskunskap för gymnasiet kurs A tar även upp kvinnans position inom 

nutidens kyrka. Där beskrivs hur vår tids västerländska samhälle inte längre är en plats där 

kvinnor accepterar att vara andra klassens medborgare och i yrkesliv samt politik har 

jämställdhetsarbetet burit frukt medan det i kyrkan tar längre tid. Författaren menar att det 

finns två krav från kristna kvinnor, det första är förändring av attityder där kyrkan bör 

släppa den patriarkala synen på familj och samhälle som finns i bibeln. Alm menar att detta 

är något som de flesta kristna inte har några problem med att släppa utan det är enbart 

fundamentalister som delar bibelns patriarkala samhällssyn som av Gud fastställt. Det 

andra kravet menar författaren beröra jämställdhet, kvinnan ska ges möjlighet att delta i 

kyrkans liv likt mannen, ges rätt att bli präst och biskop och inte vara hänvisad till sociala 

uppgifter. Alm menar att detta krav har mött mycket större motstånd än en förändring av 

attityder. Han menar att enbart några protestantiska kyrkor accepterar kvinnliga präster, i 

Sverige har exempelvis kvinnor haft möjlighet att nå prästämbetet sedan fyrtio år, men 

Alm beskriver att det fortfarande finns manliga präster som inte vill arbeta med kvinnliga 

kollegor.58 De som motsätter sig en reform av synen på jämställdhet hänvisar till passager 

i bibeln som menar att kvinnor ska tiga vid sammankomster och ska underordna sig. Denna 

text tillskrivs aposteln Paulus. Vissa menar dock att texten är ett tillägg och därför inte bör 
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betraktas med absolut validitet, även synen på texten som statiskt korrekt och bindande 

över tid är något som kritiker menar kräver nytolkning. Alm menar att somliga kristna 

anser att bibeln är ofelbar och ska tolkas bokstavligt medan andra hävdar att prästens kön 

saknar betydelse utan bibeln snarare speglar dåtidens samhälle och kultur vilket inte 

utesluter kvinnliga präster i nutid.59 I kapitlet i övrigt så beskrivs människor som anhängare 

till Jesus eller kristna utan att skilja på könsidentifikation. Gud beskrivs som en kärleksfull 

fader, allsmäktig skapare medan Jesus är Guds ende son som dock inte ska betraktas som 

en modern syn på begreppet utan Jesus är istället en unik varelse som skulle leva och dö 

för människornas försoning med Gud.60  

 

Läromedlet Mittpunkt religionskunskap 1 har en sammanfattning i slutet av kapitlet där det 

finns att läsa att: 
Kvinnornas situation har varit och är betydligt mindre framträdande än männens. I Sverige 

har vi nu kvinnliga präster, men i de flesta andra länder är det inte så.61 

 

I läromedelsboken Religionskunskap 1–en mosaik menar författarna Olov Jansson och 

Linda Karlsson att kristendomens kvinnor och män ska visa kärlek och ta ansvar och på så 

sätt vara ett ljus i världen. Vidare menar de att treenigheten avser gud som en skapande 

fader medan sonen Jesus är människornas frälsare vilket indikerar att dessa beskrivs som 

män, den enda varelsen i den kristna treenighetsläran som inte beskrivs som en man, inte 

heller kvinna, är den helige anden som står för guds närvaro i människornas liv.62 Boken 

utmålar hur kristna anser att Jesus levt på jorden med ett följe av män och kvinnor av vilka 

han valde 12 män att bli hans lärjungar.63 Författarna beskriver inte någon skillnad i män 

och kvinnor rörande skapelseberättelsen utan menar att människan, enligt kristendomen, 

skapades till guds avbild vilket ger alla samma värde.64 Boken tar upp olika riktningar 

inom kristendomen där den ortodoxa kyrkan beskrivs enbart tillåta manliga präster liksom 

den katolska kyrkan där också helgon med heliga egenskaper spelar en stor roll och det 

viktigaste helgonet menar författarna är Jesu mor Maria. Rörande kvinnor så skildras hur 
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61 Tollstadius, 73. 
62 Jansson. Karlsson, 77–79.   
63 Ibid., 80.   
64 Ibid., 82.   



 
 

20 
 

svenska kyrkan tillåtit kvinnliga präster sedan 1960 och kvinnliga biskopar sedan 1997 

även om vissa motsatt sig detta.65 

 

8. 2. Delanalys 

Det som kännetecknar hur kristendomen framställs i läromedel för gymnasieskolan är 

främst att den, i samverkan med nutiden och västerlandet, framställs som en progressiv 

religion och ifrågasättande i frågor som rör genus. Detta blir särskilt påtagligt när den 

svenska kyrkan specifikt beskrivs. De flesta författarna tar upp att svenska kyrkan tillåter 

kvinnliga präster. I övrigt så beskrivs inte män särskilt, det finns inte några underkapitel 

som tar upp män inom kristendomen eller vad som förväntas av en kristen man. Många 

författare beskriver dock sådana avsnitt rörande kvinnor inom kristendomen, dessa avsnitt 

ges ofta underkapitel och berör specifikt kvinnor inom kristendomen. Avsnitt som riktar 

specifikt fokus mot kvinnor inom kristendomen tar upp att många kristna kvinnor 

ifrågasätter och inte känner igen sig i att män verkar vara norm i bibeln eller förbehållna 

vissa förmåner som att enbart tillåtas prästämbetet. Genom att beskriva kristna kvinnor 

som progressiva och ifrågasättande framstår kristendomen som en religion i rörelse som 

luckrar upp gamla traditioner för en mer jämställd uppdelning. Svenska kyrkan i synnerhet 

framställs som tillåtande vad gäller kvinnor där många författare tar upp den långa 

traditionen av kvinnliga präster medan andra kristna inriktningar beskrivs sakna detta. 

 

Läromedlen beskriver också hur människan är skapad till guds avbild och således jämställd 

inom kristendomen vilket förstärker bilden av kristendomen som en religion där män och 

kvinnor är lika. Ett läromedel tar dock upp att kristendomen saknar kvinnliga förebilder 

som polyteistiska religioner, detta för att kristendomen ser Gud som en man, detta menar 

författaren dock inte bero på att kristendomen saknar jämställdhet utan snarare för att den 

skapades i ett patriarkalt samhälle. Det framstår alltså inte vara något i kristendomen som 

saknar jämställdhet utan det är snarare ett arv från ett patriarkalt styrt samhälle. Vidare 

menar vissa läromedel att en negativ syn på kvinnor återfanns i den gammaltestamentliga 

delen av bibeln på grund av att kvinnan låg bakom syndafallet där människorna vägrade 

lyda gud. Eftersom att läromedel beskriver att Jesus själv uppmärksammade kvinnor och 
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lät dem följa honom förstärks den kvinnovänliga bilden av kristendomen då dess 

centralgestalt aktivt stärkt kvinnors rätt.   

 

8. 2. 1. Läromedel för gymnasieskolan beskriver hinduismen 

Läromedlet Gleerups Relief A plus redogör till en början inte hinduismen på ett sådant sätt 

att män och kvinnor skiljs åt. Offer och bön beskrivs kunna ske till olika skyddsgudar där 

den kvinnliga gudinnan Kali ges som ett exempel på en sådan. Hinduer beskrivs som 

människor men vissa uppdrag är förbehållna män och pojkar. Läran om livets stadier, 

Ashrama, är något som förbehålls män ur de tre högsta kasterna. Denna lära inleds tidigt 

där pojkar studerar som lärjungar hos en guru och studerar under en period. Efter denna 

period förväntas de agera familjefader och försörjare. Njutningen uppmuntras under denna 

fas, när mannens barn är vuxna så förväntas mannen dra sig tillbaka för att bosätta sig 

isolerat med sin hustru för att slutligen avsäga sig alla ägodelar för att leva som 

kringvandrande asket. Detta liv gör att mannen kan ägna hela sitt liv åt att uppnå andlig 

frälsning och avhållsamhet.66  

 

De pojkar som tillhör en av de tre högsta kasterna kan också bli religiöst myndig, de får då 

ett snöre knutet diagonalt över kroppen efter avslutad religiös bildning.67 Vallfärder samt 

tro och etik beskrivs i Gleerups Relief A plus som något som gäller hinduer men även andra 

människor medan en uppdelning av män och kvinnor saknas. Samma sak gäller lagen om 

karma som gäller människor i allmänhet.68 Sadhus, heliga män och kvinnor, finns 

beskrivna som kringvandrande i utkanten av samhället, de kan vara både män och kvinnor 

men hur kvinnor ska nå detta tillstånd framgår inte i Gleerups Relief A plus.69 I boken finns 

en tydlig redogörelse för hur det är att leva som man och kvinna i Indien. De skriver att det 

finns en tydlig social rangskala i Indien där lågkastliga kvinnor är sämst, trots att Indien 

haft en kvinnlig premiärminister. Mannen beskrivs som överordnad kvinnan som dessutom 

är beroende av mannen vilket leder till att familjer inte vill ha döttrar. I boken står även att 

äktenskapsseden kräver att brudens föräldrar är ekonomiskt ansvariga vid giftermål och att 

döttrar blir en ekonomisk börda. Överlag framställs landsbygden i Indien som en plats där 
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män och kvinnor inte är jämställda medan det i storstäderna finns ett västerländskt sätt att 

umgås där män och kvinnor samverkar.70 Vad gäller vård så menar författarna att det finns 

en uppdelning där kvinnor tar hand om kvinnor medan män tar hand om män.71 

 

I läromedlet Mittpunkt Religionskunskap 1, som riktar sig till yrkesförberedande program 

i gymnasieskolan, beskrivs under ett avsnitt som heter kvinnornas situation att 

hinduismens texter beskriver män och kvinnor som jämlika samt att religionen gör anspråk 

på jämlikhet men att detta inte efterföljs. I avsnittet finns även att läsa att traditionen gör 

att mannen bestämmer allt, att kvinnor tidigare inte fick gifta om sig utan istället följa sin 

avlidna man och brännas på bål med honom. Det beskrivs som förbjudet nu men 

fortfarande förekommande. Avsnittet beskriver att nya lagar har förbättrat kvinnors 

situation och de har rätt att ärva och ta ut skilsmässa, om än av särskilda skäl. Något som 

boken tar upp rörande äktenskap är att föräldrarna ofta bestämmer med vem, detta gäller 

både män och kvinnor och att detta kan verka konstigt i jämförelse med Sverige. Indien, 

och andra länder, beskrivs i boken vara platser där föräldrarnas ålder gör att de uppfattas 

veta bäst och att kärlek är något som får uppstå efter giftermålet.72  

 

Mittpunkt Religionskunskap 1 tar vidare upp att kvinnor haft en låg ställning men att det 

finns exempel på motsatsen i Indien som att man på 1970-talet haft en kvinnlig 

regeringschef i Indira Gandhi vilket vi i Sverige ännu inte haft. Heliga män och kvinnor 

tas upp även om människor mestadels beskrivs som ”hinduer”, ”anhängarna” eller ”indier” 

utan att fastställa vilket kön personerna har. Mot slutet av kapitlet som berör hinduismen 

finns en sammanfattning som beskriver att män och kvinnor teoretiskt är jämställda men 

att detta i praktiken inte stämmer utan mannen bestämmer.73 

 

Läromedelsboken religionskunskap för gymnasiet kurs A har ett underkapitel som berör 

kvinnor inom kristendomen men något liknande finns inte rörande hinduismen. Istället 

finns ett underkapitel som berör hinduismen och samhället, där finns ingen uppdelning 

mellan män och kvinnor. Istället beskriver boken hur hinduismen delar in människor efter 

kasttillhörighet som författaren menar är ärftlig, något som man umgås och gifter sig inom, 
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knutna till yrken och en central del inom hinduismen.74 Rörande livsmönstret menar 

författaren Alm att barnafödsel skapar stor orenhet där huset, familjen men framförallt 

modern drabbas av orenhet. Den sjätte dagen efter förlossningen renas hemmet och 

keramik kastas, tyger tvättas noga i en flod och modern duschar och badar i rinnande 

vatten. Eftersom att hår även anses dra till sig orenhet så förväntas fadern raka sig. Alm 

beskriver döden som något som skapar orenhet för alla människor och han delar inte upp 

män och kvinnor i redogörelsen.75 I boken beskrivs ”hinduer”, ”människor” eller ”präster” 

snarare än män och kvinnor medan vissa gudar skildras som kvinnor och män och gudinnan 

Kali tas upp som ett exempel på en gudinna som dyrkas. Enligt författaren inbegriper den 

hinduistiska fromheten, bhakti, en grupp hinduer som tillberk Krishna eller Shiva som en 

utvald gudagestalt som dessutom är en hjälpare och fader.76  

  

Läromedelsboken religionskunskap 1–en mosaik beskriver hur hinduismens heliga flod 

Ganges kallas Moder Ganges, eller Ganga Ma, och enligt myten renar hennes vatten 

människorna som vistas i floden. Moder Ganges skildras också som Himalayas dotter.77 

Rörande kastsystemet beskriver boken hur kvinnor inte tillåtits gifta sig med män av lägre 

kast även om detta numera är ifrågasatt. Boken skildrar hur naturen, människor och djur 

styrs av en naturlag som kallas dharma, denna naturlags regler varierar mellan män och 

kvinnor men även mellan samhällsgrupper och åldersgrupper.78 Under ett underkapitel 

som behandlar hur det är att vara människa inom hinduismen menar författarna att det finns 

en lära om fyra levnadsstadier där en man lever som lärjunge, familjeförsörjare, 

skogseremit och slutligen befriad. I det befriade stadiet nås kunskap om den personliga 

själen och världssjälen, kvinnan har enligt författarna också levnadsstadier. Dessa stadier 

är flicka, hustru och änka samtidigt som det finns möjlighet att stödja kvinnors 

självständighet och rättigheter med bland annat med kvinnliga gudinnor som förebilder. 

Boken beskriver dock att kvinnors ställning i den hinduiska världen är svag.79 

 

Läromedelsboken religion och sånt, skriven av Börge Ring beskriver hur hinduismens syn 

på karma innebär att det samlade resultatet av livets gärningar påverkar ens liv. Om man 
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blir en man eller kvinna styrs av karma från ens tidigare liv.80 Författaren Ring beskriver 

att hinduismen rymmer många traditioner men gemensamt för alla hinduer är tron på det 

eviga kretsloppet och karma. Män och kvinnor skiljs inte åt i beskrivningen, Ring skriver 

på samma sätt rörande en av vägarna till frälsning där han skriver indier utan att skilja på 

män och kvinnor. Ring skiljer män och kvinnor åt först i underkapitlet som rör kvinnor och 

heter ”Om bruden förolyckas”. Där skriver han att kvinnan i Indien oftast lever under svåra 

omständigheter. En av de saker som författaren beskriver vara en svår omständighet är 

matlagningen då den ofta sker över öppen eld och kvinnans kläder riskerar att fatta eld. 

Ring menar att detta kan ske som en olyckshändelse men att det inte är ovanligt att kvinnor 

antänds avsiktligt för att äktenskapet är olyckligt. Enligt författaren händer det att mannen 

i ett äktenskap är missnöjd över hemgiften han och hans familj erhållit. Därför händer det 

att kvinnan ”råkar” i en olycka där hon brinner upp.81 Efter detta tar boken upp två frågor 

rörande kvinnor i Indien, dessa är: 
 

Varför tror du att kvinnoförtryck i denna form förekommer i Indien? Kan det finnas andra 

orsaker till grymhet mot kvinnor? Finns det något jämförbart missförhållande i Sverige?.82 

 

8. 2. 2. Delanalys  

Generellt skildrar läromedelsböcker inte män och kvinnor utan hinduer eller indier utan att 

skilja män och kvinnor åt i beskrivningarna. 

Män beskrivs i läromedlen ha en särskild ställning inom hinduismen då de högre kasternas 

män har vissa religiösa plikter samtidigt som de förväntas agera som familjens överhuvud 

och försörjare. Mannen beskrivs av vissa läromedel stå över kvinnan i en social hierarki 

där män har en överordnad roll. Män skildras oftast inte för sig själva utan i motsats till 

kvinnor inom hinduismen vilken beskrivs som teoretiskt jämställd även om detta saknas i 

praktiken. Detta skiljer sig från hur kristendomen beskrivs där förhållandet snarast är det 

omvända. Religionen, traditionen och heliga texter beskrivs inte jämställt medan 

nytolkningar och kvinnliga krav på ökat inflytande gör att läromedlen menar att 

kristendomen numera är mer jämställd i praktiken än teorin.  
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Vad gäller det gudomliga så beskriver läromedlen både manliga och kvinnliga gudar och 

vilket kan göra att synen på det gudomliga skildras som mer jämställt inom hinduismen än 

inom kristendomen där Gud och Jesus är far och son, således män. Vad gäller kvinnor 

skildras de oftast som utsatta och oönskade inom hinduismen samtidigt som det pågår ett 

kvinnoförtryck. Läromedlens skildringar gör att hinduismen framstår som avlägsen och i 

behov av jämställdhet. Detta till trots tar vissa läromedel upp hur Indien haft en kvinnlig 

premiärminister och att det pågår en kamp för ökade rättigheter för kvinnor, ofta med 

gudinnor som förebilder.  

 

8. 3 Läromedel för grundskolan 

Under denna rubrik presenteras de resultat som framkommit i läromedel för grundskolan.  

8. 3. 1. Läromedel för grundskolan beskriver kristendomen 

I läromedelsboken religion och liv 8 skildras treenigheten där gud är uppdelad i fadern, 

som skapat allt, sonen som människornas frälsare samt anden som är verksam i kyrkan. 

Boken tar även upp hur människor i katolska länder dyrkar Jesu mor, Maria, som även 

kallas madonnan vilket betyder vår fru. Författarna Berg och Husén beskriver också hur 

Maria togs upp till gud när hon dog och att hon numer lyssnar på människornas böner. Att 

be till Maria menar författarna är vanligt förekommande bland katoliker då hon framstår 

som mer mänsklig än gud och lätt att tala med samtidigt som hon uppfattas som en 

tålmodig mor som lyssnar på allt man har att säga. Vad gäller helgon menar författarna att 

detta är både män och kvinnor kan bli helgon genom ett uppoffrande och gott liv. Helgonen 

skildras som förebilder för människor och de befinner sig hos gud, Jungfru Maria är det 

främsta helgonet och hon är guds moder och fri från synd.83  

 

Vad gäller kvinnor beskriver boken Religion och liv 8 att de tillåtits vara pastorer inom 

frikyrkor under en lång period medan de senast 1958 haft detta företräde inom svenska 

kyrkan och ungefär en fjärdedel av prästerna inom svenska kyrkan menar boken numer 

vara kvinnor. Författarna Berg och Husén skriver också om en manlig präst som menar att 

kvinnor inte bör vara präster eftersom det inte står om kvinnliga predikanter i bibeln medan 

det står att de inte ska vara det på flera ställen medan en kvinnlig präst är av motsatt åsikt. 
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Hon menar att bibeltexter kan tolkas annorlunda och att bibeln skrevs i en tid då kvinnor 

underställdes män, hon menar att de kvinnofientliga formuleringarna är en produkt av en 

annan tid och inte nu. Berg och Husén beskriver också att Jesus behandlade män och 

kvinnor lika, att kvinnor var de första som fick reda på Jesus uppståndelsen vilka de 

förmedlade till lärjungarna och att det utan tvekan är en tillgång att ha både män och 

kvinnor som präster. De menar också att kvinnliga präster har egenskaper som den 

moderna kyrkan inte klarar sig utan.84 

 

Läromedelsboken Religion 7–9 har ett avsnitt i kapitlet om kristendomen som heter 

kristendomen i det svenska samhället, där beskriver författarna Olofsson och Uppström att 

kyrkan tidigare varit mycket viktig men att Sverige genomgått en sekularisering och 

numera är att betrakta som det mest sekulariserade samhället i världen vilket gör att många 

människor står utanför kyrkan. Författarna skiljer inte män och kvinnor åt utan detta avser 

således alla. De skriver också att många kristna i Sverige är starkt engagerade i frågor som 

handlar om hur vi fördelar jordens resurser och hur vi tar hand om miljön även om 

författarna menar att kristna kanske inte tar mer ansvar än människor i allmänhet i Sverige 

utan detta är något gemensamt samtidigt som många i Sverige drivs av kristna 

värderingar.85  Olofsson och Uppström har också en sammanfattning efter avsnittet om 

kristendom som beskriver att svenska kyrkan moderniserats och tillåter numera kvinnliga 

präster samt samkönade äktenskap.86 

 

Olofsson och Uppström beskriver svenska kyrkan i förändring där kvinnor protesterar mot 

att kyrkan är uppbyggd av traditioner som anpassas efter män, de vill att kvinnors 

erfarenheter och åsikter ska ges större utrymme i kyrkan. Författarna menar också att en 

del ifrågasätter om gud är herren eller en fader och att detta kan vara rester av årtusenden 

av kvinnoförtryck, gud skulle lika gärna kunna vara en moder. Boken tar också upp att 

hälften av alla präster i Sverige är kvinnor och att det numera även finns kvinnliga 

biskopar. Författarna redogör också för en källuppgift som berör feminism och religion där 

läsaren ombeds resonera kring tre inlägg som berör ämnet feminism och kristendom. Där 

finns ett läsarmail från internet som beskriver att feminism är något man omvänder sig 

från, alla som tar emot Jesus omvänder sig från synd vilket gör att barn av Gud inte kan 
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vara feminister och att det är en ond ideologi som förtrycker kvinnor och män genom att 

förneka att det finns två kön. En fråga ställs på utbildningsradions hemsida som består i att 

reda ut om det går att vara feminist och samtidigt ha en tro, tillfälle till möte ges med 

kvinnor inom kristendom, judendom och islam rörande deras feministiska kamp.  Den sista 

åsikt som förmedlas rörande feminism är en blogg som vänder sig till de som arbetar på 

gymnasiet där det står att feminism strävar efter jämlikhet mellan män och kvinnor, jämlika 

maktrelationer och villkor.  

 

Efter dessa stycken ombeds läsaren som tidigare nämnts, resonera kring vilka av texterna 

som man skulle kunna använda vid en uppgift som berörde feminism och kristendom.87 

Förutom de tidigare beskrivna avsnitt som specifikt tar upp genusrelaterade avsnitt så skiljs 

män och kvinnor inte åt i beskrivningar av kristendomen, det står istället ”kristna” eller 

”människorna.”88 Vad gäller andra inriktningar inom kristendomen beskriver boken hur 

katolska kyrkan enbart har manliga ledare och att detta motiveras med Jesus tolv lärjungar 

vilka samtliga var män, dock beskrivs katolska kyrkan tillåta kvinnliga ledare för 

nunnekloster eller bli helgon efter sin död. Avsnittet som berör katolska kyrkan tar också 

upp en bild och text som visar en målning som kan föreställa en kvinnlig präst i Roms 

katakomber vilket lämnar en öppen fråga rörande kvinnors möjlighet att bli präster. 89 

8. 3. 2. Delanalys 

Läromedel för grundskolans skildringar av kristendomen liknar gymnasieskolans i att 

kristendomen framställs som en religion i förändring där en pågående diskussion rörande 

genusfrågor pågår. Även uppfattningen om andra kristna inriktningar som mindre 

jämställda återfinns bland grundskolans såväl som gymnasieskolans läromedel, detta 

främst då män dominerar bland kyrkans poster i katolska och ortodoxa kyrkan. Detta 

medan svenska kyrkan skildras som moderniserad och liberal. Att det är kvinnor som 

driver denna utveckling framgår i beskrivningar och att det manliga idealet är en produkt 

av årtusenden av kvinnlig underordning. Kristendomen i allmänhet och svenska kyrkan i 

synnerhet framstår som progressiv och förändringsbenägen där ett tillstånd råder där 

kvinnor har sagt ifrån och börjat kräva förändringar.  
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Katolska kyrkans vördnad för Jesu moder Maria skulle kunna ses som en jämställd 

beskrivning men eftersom hon skildras som en syndfri moder framgår det att läromedlen 

menar att katolska kyrkan ser Maria som ett praktexemplar på sin könsroll snarare än någon 

som utmanar maktfördelningen utifrån kön. Något som skiljer grundskolans beskrivningar 

av kristna från gymnasieskolan är att kristna personer här framstår mer pragmatiska och 

strävande i att uträtta goda gärningar. Två författare nämner exempelvis att många kristna 

i Sverige engagerar sig för miljön och är ansvarstagande. Samma författare menar också 

att kristna kanske inte tar större ansvar än svenskar i övrigt vad gäller miljön utan att det 

snarare är så att kristna värderingar ligger till grund för det svenska arbetet för en god 

miljö. Det är alltså en självgod bild som målas upp av kristendomen i Sverige där 

befolkningen är ansvarstagande och engagerade. 

 

8. 3. 2. Läromedel för grundskolan beskriver hinduismen 

Boken impuls religion 2 beskriver hinduismen som en religion med många ansikten. Boken 

beskriver individer som ”hinduer” eller ”människor”, exempelvis beskrivs hur: 

 
De flesta hinduer bor i Indien och de flesta hinduer menar att det finns en sorts evig lag i 

tillvaron som gäller för alla människor.90 

 

Läromedlet beskriver även hur många hinduer varje dag håller en gudstjänst i hemmet 

medan man går till ett tempel emellanåt för att hålla andakt och be under ledning av 

tempelprästen. Det framgår i beskrivningen inte huruvida tempelprästen är en man eller 

kvinna utan enbart som tempelprästen.91 

 

Författaren Göth beskriver hur hinduer talar om en evig lag som fungerar som ett kretslopp 

där människan ingår. Även människan bland andra livsformer beskrivs där alla levande 

varelser anses besjälade med en rangordning där heliga djur som apor men framförallt kor 

står högre än människan. Detta beskrivs bero på uppfattningen om kon som en symbol för 

ett perfekt liv där kon kallas för den goda modern och i Indien tillåts de sträva fritt.92 Det 

framgår att alla hinduer dyrkar olika gudar och vissa är mer föremål för dyrkan av kvinnor, 
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män eller barn. Kvinnor beskrivs dyrka en gudinna som heter Durga som är en kraftfull 

gudinna som symboliserar makt och det godas seger över det onda.93 Vad gäller gudar så 

beskriver läromedlet hur hinduer ser en kraft, Brahman, som tillvarons yttersta kärna som 

beskrivs som varken man eller kvinna. Vidare tar ett underkapitel upp gudar och gudinnor 

inom hinduismen där Shiva, Vishnu, Rama och Brahma tas upp som gudar medan 

Kali/Parvati/Durga, Ganesha, Lakshmi och Saravati tas upp som gudinnor. Shiva, Brahma, 

Vishnu och Rama tas upp som skapare, skyddare, förstörare och klok krigare där deras 

egenskaper är det primära i beskrivningen av hur de uppfattas. Detta skiljer sig från 

beskrivningen av gudinnorna där Kali/Parvati/Durga beskrivs som Shivas hustru med olika 

skepnader och som Parvati har hon ett lugnt och harmoniskt familjeliv medan hon som 

Durga strider med sin man. Gudinnan Vishnu skildras som Vishnus hustru som ger 

fruktbarhet, framgång, lycka och rikedom, gudinnan Saravati utmålas som skaparguden 

Saravatis hustru och som gudinna över vishet och kunskap.94 Läromedlet Impuls religion 

2 skildrar även livet som hindu där män och kvinnor inte beskrivs annorlunda. Istället finns 

att läsa att människan ständigt utsätts för religiöst orena företeelser samtidigt som många 

hinduer strävar efter att göra en religiös vallfärd till en helig plats i Indien någon gång i 

livet. Vad gäller högtider skildras högtiden Nvaratri där hinduer firar gudinnan Durgas 

seger över en buffeldemon.95  

 

Läromedlet Religion och liv 9 skildrar en gudstjänst inom hinduismen där det framgår att 

fadern i en familj har särskilda uppgifter rörande gudstjänsten. Det beskrivs hur fadern 

läser böner och tänder vita kamferbitar och sträcker fram de till familjens övriga 

medlemmar som sedan rör sin panna och bugar för fadern som sjunger en bön. Fadern tar 

även ner frukt och ris från altaret och delar ut den heliga maten till familjen som sedan äter 

tillsammans.96 Vidare skildras hur en liknande gudstjänst går tillväga i ett tempel där 

prästen har särskilda uppgifter och åtaganden, prästen beskrivs dock varken som man eller 

kvinna och de som besöker templet beskrivs som människor och inte som män eller 

kvinnor.97 Vad gäller livets skeenden framställer boken hur varje människa har en själ som 
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flyttar när kroppen dör, denna beskrivning skiljer inte män och kvinnor åt samt att hinduer 

tror att ett gott liv ger god karma för människan.98 

 

Religion och liv 9 framställer även olika gudar och gudinnor som olika sidor av den 

gudomliga makten, berättelserna om gudinnorna och gudarna beskrivs vara i behov av 

tolkning och förståelse.99 Vad gäller hinduismens heliga flod framställs den som moder 

Ganges som ger liv åt människorna där även många likbål tar plats. Vid ett likbål vid 

stranden av floden Ganges skildras hur den äldste sonen vakar över sin avlidne fader.100 

Längs floden Ganges beskrivs många tempel i boken dit tusentals pilgrimer mediterar, 

samtalar och offrar samt diskuterar med heliga män och lärda präster.101 Läromedelsboken 

Religion och liv 9 har ett underkapitel som tar upp drottningar och gudinnor inom 

hinduismen. Där finns att läsa om att gudar ofta har drottninglika hustrur vid deras sida 

som Parvati men även Kali som beskrivs som en grym gudinna.102 Kapitlet tar även upp 

hur gudamänniskorna behandlas som förebilder och idoler, exempelvis Vishnus avatar 

Krishna som utförde heroiska bedrifter och vördas av män för att ha varit en fruktad 

krigare. Dock menar författarna även att även kvinnor ser upp till Krishna som är den 

främste och älskade gudagestalten. Boken tar upp Bhagavadgita, en av hinduismens heliga 

texter, som behandlar en krigisk drabbning där hjälten Arjuna samtalar med Krishna om 

hur människor ska leva och meningen med livet. Krishna uppenbarar sig också som den 

modige Rama som bekämpar demoner och onda kungar med styrka och list vilket har gjort 

att han och hans hustru Sita ses som idoler och förebilder för hinduiska män och kvinnor. 

Även avataren Krishna och hans hustrus egenskaper framställs i boken där Krishna är 

modig, stark och trofast samtidigt som han visar sin hustru kärlek vilket ses som ett ideal 

för en hinduisk man. Krishnas hustru Radha beskrivs som glad, vacker, självständig, 

plikttrogen och uthållig och hon gör allt för sin man och sina barn vilket i sin tur ses som 

ett ideal för en hinduisk kvinna.103 

 

Män och kvinnor beskrivs ha samma mål enligt boken Religion och liv 9 där skildras hur 

människans själ ska återförenas med världssjälen vilket gäller alla. En by som heter 
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Rishikesh, de heliga männens ort, skildras också i boken som en plats vid foten av 

Himalayas berg med många kloster och där heliga män samtalar, sjunger eller läser. En 

helig man utmålas i boken som en man som tidigare arbetat men numera ägnar sig åt ett 

kringvandrande sökande för att förbereda sig för döden och nästa reinkarnation, det 

beräknas leva ungefär fem miljoner heliga män, kallade ”sadhus”, i Indien där nästan alla 

enligt boken är män även om det finns nunnor och andra kvinnor i tidigare nämnda plats. 

Även om den kallas de heliga männens ort.104  

 

Läromedlet Grundbok Religion för grundskolans senare del beskriver övergripande 

hinduer eller anhängare av hinduismen. I en redogörelse för en tempelgudstjänst beskrivs 

dock att tempelprästen är man och kvinnorna av vördnadsskäl täcker sina huvuden men 

både män och kvinnor får tillfälle att tala i templet även om de sitter på olika platser.105 I 

samma bok beskrivs några av gudarna inom hinduismen där de manliga gudarna som 

Brahma, Vishnu och Shiva med olika egenskaper som skapare, upprätthållare och 

förstörare medan de kvinnliga gudarna Saravati, Lakshmi och Kali beskrivs som hustrur 

till manliga gudar och med egenskaper som kunskap, fruktbarhet och vishet.106 Under 

bokens kapitel att leva som hindu beskrivs människor och hinduer snarare än som män och 

kvinnor.107  

 

Hans Olofsson och Rolf Uppströms läromedelsbok Religion 7–9 har ett kapitel rörande 

hinduismen som heter hinduismen i samhället där kvinnans situation specifikt tas upp 

under underrubriken ”hinduiska kvinnors kamp för lika värde”, författarna skriver att 

många ledande politiker, som Ghandi, försökt frigöra kvinnor och stärka deras ställning. 

Trots detta menar de att situationen för kvinnor är svår och att många män betraktar kvinnor 

som mindre värda. Författarna skriver att många föräldrar använder ultraljud för att ta reda 

på om de ska få en pojke eller flicka och vid det senare utfallet så görs aborter trots att det 

är olagligt att göra abort beroende på kön. Boken beskriver att en bidragande orsak till att 

många föräldrar inte vill ha flickor är att de senare förväntas betala ett bröllop, dock 

beskrivs en pågående förändring för kvinnor, främst bland unga kvinnor i större städer. 

Dessa kan röra sig mer fritt i samhället, skaffar hög utbildning och arbetar med valfria 
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yrken. Författarna menar att trots gamla kvinnoförtryckande traditioner har kvinnor av hög 

samhällsklass kunnat ta sig högt upp i samhället och många av dem har hög utbildning och 

god inkomst.108  

 

Olofsson och Uppström menar att hinduismens, och Indiens, kvinnosyn till trots har flera 

kvinnor etablerat sig inom politiken som exempelvis Indira Ghandi som var 

premiärminister 1980–1984. Författarna menar dock att det är de fattigaste kvinnorna av 

låg kast som är mest utsatta även om en viss förändring kan ses under 2000-talet till följd 

av kamp för förändring även för fattiga kvinnor. Boken beskriver hur kastlösa kvinnor 

skapat organisationer med tusentals medlemmar vilka ordnar demonstrationer och möten 

för att kräva mer omfattande rättigheter. Olofsson och Uppström menar att många kvinnor 

som kämpar för sin rätt hämtar inspiration från kvinnliga gudagestalter som Durga eller 

Kali.109 Vad gäller gudstjänster så beskriver boken hur vissa uppgifter förbehålls kvinnor 

och under vissa heliga handlingar så uppmanas kvinnan i en familj att fasta och vaka under 

natten för att skydda sin familj mot olyckor och sjukdomar. Förutom dessa avsnitt så skiljer 

inte författarna män och kvinnor åt i beskrivningen av hinduismen utan de skriver istället 

hinduer eller människor.110 

 

8. 3. 3. Delanalys 

Även bland grundskolans läromedel framgår det att hinduismen teoretiskt är jämställd där 

män och kvinnor har samma mål. Dock framgår det, enligt böckerna, att viss religiös 

verksamhet främst är förbehållet män. Läromedlen skildrar kvinnor inom hinduismen som 

utsatta även om Indien haft framstående kvinnliga politiker så menar man att fattiga 

kvinnor befinner sig i en mycket svår situation. Detta skiljer något beskrivningarna som 

ges i läromedel i gymnasieskolan där det inte lika tydligt framgår att det finns en 

klassdimension i synen på kvinnor. Ifrågasättandet av kvinnors sociala underordning 

framstår dock vara något som de mest utsatta och fattiga kvinnorna ägnar sig åt. Det 

framgår även bland läromedlen för grundskolan att hinduismen, enligt läromedlen, är 

teoretiskt jämställd men att detta inte märks av i praktiken, särskilt bland de utsatta i 
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samhället. Detta är något som genomsyrar den största delen av beskrivningar där män och 

kvinnor skiljs åt. 

 

Att kvinnor och män har olika uppgifter gällande gudstjänstlivet skildras tydligare i 

läromedel för grundskolan än i böcker för gymnasieskolan vilket är en av de största 

skillnaderna tillsammans med att det tydligare framgår att det pågår en förändring av 

kvinnors situation som läromedlen fortfarande menar är svår. De kvinnliga och manliga 

könsrollerna fastslås i idealbilder som ges av gudar och gudinnor snarare än att hinduismen 

skildras på ett sätt som antyder att den riktar sig till män. Intressant är att det inom 

hinduismen ofta finns ett underkapitel som specifikt berör kvinnor med något liknande 

sällan finns bland beskrivningar av kristendomen där istället kristendomen i samhället 

skildras. I dessa underkapitel framställs ofta kvinnor som utsatta och situationen känns 

hopplös. De försök som skildras för att förbättra kvinnors position verkar hopplösa och 

möta hårt motstånd, detta saknas i liknande beskrivningar av kristendomen och då särskilt 

i Sverige.  

9. Analys och Slutdiskussion 

Hur beskriver läromedlen män respektive kvinnor inom kristendomen?  

Män och kvinnor skiljs inte i beskrivningarna av kristendomen utan läromedel beskriver 

snarare ”kristna” eller ”människor.” De läromedel som har ett underkapitel som berör 

kvinnor inom kristendomen skildrar där kristendomen och i synnerhet svenska kyrkan som 

en trosuppfattning där kvinnor driver en förändring som förändrar könsrollerna inom 

religionen. Enligt läromedlen tolkas även Bibeln på nytt på ett mer jämställt sätt. Ett fåtal 

läromedel problematiserar även gudsuppfattningen inom kristendomen där gud ses som en 

fader och Jesus som hans son. När män och kvinnor väl skiljs åt i beskrivningarna 

framställs detta som progressivt i kristendomen. 

 

Hur beskriver läromedlen män respektive kvinnor inom hinduismen?  

Läromedlen beskriver generellt inte män och kvinnor utan skildrar snarare ”människor”, 

”hinduer” eller ”indier” utan att skilja på könstillhörighet. Vad gäller gudstjänster så 

redogör läromedlen för att män och kvinnor har olika uppgifter. Läromedlen skiljer även 

män och kvinnor åt i underkapitel som specifikt berör kvinnor inom hinduismen där 

kvinnors situation skildras som svår och kvinnor som utsatta.  

 



 
 

34 
 

Vilka likheter och skillnader finns mellan dessa beskrivningar? 

De största likheterna som finns är att läromedlen generellt skildrar människor i 

kristendomen och hinduismen utan att skilja män och kvinnor åt i beskrivningarna. De 

skildrar istället kollektivt som ”kristna”, ”hinduer” eller ”människor.” En ytterligare likhet 

är att läromedel tar upp kvinnor inom religionen i en särskild underkategori där 

genusfrågor berörs. En skillnad är att hinduismen skildras som jämställd i teorin men inte 

i praktiken där kvinnor istället är underställda. Tvärtom är det gällande kristendomen som 

skildras som praktiskt jämställd medan kvinnor varit teoretiskt underordnade.  

 

Vad kan dessa likheter och/eller skillnader antas bero på? 

Likheterna som återfinns beror säkerligen på att det finns en strävan bland 

läromedelsförfattarna att beskriva religioner på liknande sätt, om det ska finnas en 

underrubrik som berör kvinnans situation inom kristendomen så bör det finnas bland 

skildringar av andra trosuppfattningar också. Det är troligtvis alltså strävan efter en synergi 

i beskrivningarna av olika trosuppfattningar som gör att dessa likheter återfinns. 

Skillnaderna i beskrivningarna beror troligtvis på att kristendomen och svenska kyrkan 

ligger Sverige nära samtidigt som hinduismen är mer främmande. 

9.1. Analys 

Vid genomgång av materialet framgår det att läromedlen skildrar manligt och kvinnligt 

inom hinduismen på ett sådant sätt att det framstår som statiskt, hierarkiskt och 

gammalmodigt. Även om vissa läromedel menar att det finns en reformrörelse som ändrar 

förhållandet mellan män och kvinnor så framstår den som svag och koncentrerad till större 

städer. Detta skiljer sig från hur kristendomens reformrörelse rörande genus skildras där 

kvinnor framstår som aktiva subjekt som driver utvecklingen framåt. Inom Hinduismen 

skildras kvinnor mer som offer för sin omgivning och oförmögna att förändra. Hinduismen 

verkar enligt läromedelsförfattarna som en trosuppfattning som teoretiskt sett har goda 

förutsättningar att nå jämställdhet men de menar att det finns traditioner som bromsar 

utvecklingen. Enligt läromedlen saknar kristendomen en jämställdhet i teorin men på 

grund av reformer och aktiva jämställdhetsrörelser praktiseras den på ett jämställt sätt. 

Kristendomen påstås även ha få kvinnliga förebilder till skillnad från hinduismen som har 

många kvinnliga förebilder som gudinnor samtidigt som Indien haft en kvinnlig 

premiärminister. Även detta är att betrakta som en motsägelse då kristendomen enligt 

författarna inte har lika många kvinnliga förebilder men framställs som relativt jämställd 
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medan hinduismen har flera starka kvinnliga förebilder bland gudinnor och politiker men 

trots detta är kvinnor underställda män. 

 

De könsroller som beskrivs i läromedlen är även annorlunda inom kristendomen och 

hinduismen. Kvinnoidealet inom kristendomen framstår som mer diversifierat där det kan 

vara på olika sätt och i förändring medan kvinnoidealet inom hinduismen istället framställs 

som att vara en god hustru och mor vilket ytterligare förstärker hur läromedel skildrar 

hinduismen som stillastående. praktiken. De områden där hinduismen och Indien är att 

betrakta som jämställda i som exempelvis politiken eller gudssynen tonas ned och 

framställs som delvis obetydliga i praktiken. Enligt Hirdmans teori om genus så skildrar 

läromedlen hur könsrollerna görs på olika sätt inom hinduismen och kristendomen där 

hinduismens framställning av genus tenderar att vara teoretiskt men inte praktiskt 

jämställd. Inom kristendomen görs genus istället på ett teoretiskt plan där jämställdhet 

saknas och kvinnor är underställda medan det praktiskt görs mer jämställt där patriarkala 

strukturer ifrågasätts och religiösa texter tolkas på nytt. Utifrån Saids teorier rörande 

orientalism används genus för att sätta österlandet och västerlandet i motsats till varandra 

och kunskap om Orienten, i detta fall representerat av hinduismen, skildras mot bakgrund 

av kunskap om kristendomen som representerar västerlandet. Said menar också att 

orientalism innebär att Orienten skildras som stillastående men även i viss utsträckning 

som mystiskt och romantiserat. Att det finns orientalistiska tendenser blir tydligt då 

läromedlen menar att könsrollerna inom hinduismen görs på ett sätt som i kontrast med 

kristendomen är stillastående och statiskt. Det måste dock sägas att det inte enbart sker en 

orientalistisk framställning av hinduismen då vissa element beskrivs som mer 

diversifierade samtidigt som en del läromedelsförfattare tar upp att det finns en rörelse för 

att öka kvinnans ställning även inom hinduismen. Något som ytterligare kan synliggöra att 

läromedlen har vissa orientalistiska strömningar är att hinduismen studeras utifrån ett 

västerländskt perspektiv, där hinduismen till en början är ett västerländskt 

samlingsbegrepp för trosuppfattningar på Indiska halvön och dess uppdelning av manligt 

och kvinnligt skildras utifrån västerländska jämställdhetsideal. Läromedel skildrar alltså 

hinduismen och kristendomen ur ett genusperspektiv på ett sätt som liknar Saids 

beskrivning orientalism, främst genom att hinduismen är delvis passivt och stillastående 

rörande jämställdhet och hinduismen som begrepp. Det som gör att läromedlens 

framställning inte enhälligt är att beskriva som orientalism är att det inte finns en lika tydlig 
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beskrivning av hinduismen som en mystisk sagovärld samtidigt som den inte heller enbart 

beskrivs som stillastående eller gammalmodig även om det är vanligare.  

 

9.2. Slutdiskussion 

Uppsatsen kommer fram till att genus kan utgöra en beståndsdel i orientalistiska 

beskrivningar. Vidare forskning kan göras på området då det tidigare finns flera 

läromedelsanalyser som berör islam medan det förekommer mycket färre undersökningar 

som granskar hinduismen i läromedel. Även andra undersökningar kan göras där 

läromedels framställning av kristendomen granskas, resultatet från dessa undersökningar 

kan även jämföras med denna uppsats och/eller andra läromedelsanalyser.  Det som 

framkommer i uppsatsens undersökning kan användas i framtida forskning på flera andra 

sätt. Exempelvis kan uppsatsens resultat kunna jämföras med undersökningar som berör 

andra trosuppfattningar eller med kvantitativa undersökningar. Även komparationer skulle 

kunna göras mellan uppsatsens resultat och undersökningar av läromedel i andra ämnen 

som läromedel i historia eller samhällskunskap.  
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