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DEL 1. Förutsättningar för läromedelsbilden 
 

Följande står att läsa i Nationalencyklopedin angående högkulturerna i det förcolumbianska 

Amerika: 

 
I de högkulturer som byggde på jordbrukskulturens grund kom den sakrale härskaren att inta en viktig religiös 

position, prästerskapet blev hierarkiskt och maktägande och kulten rik, med stora tempel, praktfulla ceremonier 

och människooffer till gudarna. Mayaindianer, azteker och inkafolk uppvisade denna religionsstruktur.1

 

För ett antal år sedan hade jag förmånen att göra en resa jorden runt där ett av delmålen var att 

besöka Peru och inkarikets huvudstad Cuzco. Jag hade innan resan sett bilder av magnifika 

förcolumbianska byggnationer men det var ingenting mot den upplevelse som besöket där gav 

mig med bl.a. en fyradagarsvandring på den mytomspunna inkaleden där slutmålet var Machu 

Picchu. Under gruppvandringen kunde jag se hur vår guide Marco, som var mestis, hade en 

klart högre ställning än de quechua talande indianerna hade som av honom enbart sågs som 

hjälpredor då de bar gruppens förnödenheter över den mäktiga Andinska bergskedjan. Denna 

iakttagelse var bara en av många under resan, men tillsammans väckte de en rad frågor inom 

mig och det var ur denna resa som intresset för de förcolumbianska högkulturerna i Amerika 

på allvar tog tag i mig. Vilka var dessa människor? Vad hade de för föreställningar om 

kosmos och människans beskaffenhet? Hur var samhällena organiserade politiskt och socialt? 

Och hur fungerar samhällena idag? Utvecklades till frågor jag nu ville ha svar på. 

 

För att komma närmare en behörighet som SO-lärare för grundskolans senare år på Högskolan 

i Gävle räcker det inte att följa den utsatta kursplanen. Den gav studenten möjlighet till 60 hp 

i en inriktning och 40 hp i en annan, samt 20 hp i en specialisering, om poängen räknas efter 

den utbildningsplan som gällde före 2007-06-04 då en ny fastställes. Sammantaget leder det 

till att maximalt tre av SO-blockets ämnen kan läsas, varav enbart två inbegriper tillräckligt 

med högskolepoäng för att ge ämnesbehörighet. Som känt är har SO-blocket fyra ämnen, 

historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap som vardera kräver minst 40 hp i 

behörighet. Trots att jag läst historia både på A- och B nivå, Geografi A med didaktisk 

inriktning, Samhällskunskap A, samt Religionsvetenskap på A, B och C nivå så har ingen 

föreläsning handlat om Sydamerika eller någon av dess kulturer. En föreläsning under 

                                                 
1 NE, band 1, s. 287. 

 - 2 -



Historia A beskrev sporadiskt de spanska maktintressena kring tiden för dess imperialistiska 

ambition, men det var bara en marginell del av en större föreläsning som inte sa något om 

vare sig kulturen där eller dess sociala stratifiering. Den kunskap jag fått på området har jag 

sökt mig till genom att skriva uppsatser eller andra inlämningsarbeten i ämnet. Utifrån denna 

reflektion om min egen bildningsgång stärks min tanke kring hur grundskolans läromedel 

förhåller sig till högkulturerna i det förcolumbianska Amerika. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Med denna studie har jag tagit tillfället i akt för att granska hur svenska läromedel riktade mot 

grundskolans senare del i religionskunskap hanterar de tre högkulturerna maya, azteker och 

inka som uppstod i det kulturområde som benämns Latinamerika. Genom att jag tidigare 

bedrivit forskning kring inkas har jag kännedom om det ringa utrymme som dessa kulturer har 

i läromedlen och det var under faktainsamlandet till det arbetet som jag kom i kontakt med det 

citat som inledde arbetet.2 Stycket som citatet är taget ur inleds med att förklara att indianerna 

och inuiterna som är den amerikanska dubbelkontinentens urbefolkningar under 

förcolumbiansk tid uppvisade en religionsrikedom med lika stora variationer som de i den 

Gamla världen. Detta faktum gör det enligt denna källa svårt för att inte säga omöjligt att ge 

en summarisk beskrivning av dem. Jag menar att det inte föreligger någon orsak att tvivla på 

vare sig detta faktum eller att textförfattaren senare väljer att sortera in religionerna efter 

kulturströmningar och kulturstrukturer. Problematiken infinner sig då texten i en kort mening 

framhäver att: ”Vissa märkligare religionsföreteelser kan också framhävas.”3 Hur definierar 

man ordet märkligare och vilket perspektiv har författaren intagit då denne anser en företeelse 

vara märklig? Lägger vi denna värdering ovanpå den presentation som gjorts av 

högkulturerna ställs läsaren inför flera svåra ställningstaganden. Är det nödvändigt att 

poängtera mänskliga offer som en norm för dessa kulturer? Och är det i så fall god akribi? 

Min poäng med arbetet är inte att analysera hur enskilda uppslagsverk förhåller sig till en 

specifik kultur eller mot en viss religionsinriktning, utan poängen ligger i den tanke som 

denna text, i kombination med mina tidigare erfarenheter, utlöste ur mitt undermedvetna. 

Trots att de inhemska religionerna var behäftade med stora variationer, så presenteras de 

förcolumbianska högkulturerna maya, azteker och inka som likartade i vårt ledande 

uppslagsverk och att högkulturernas religiösa sedvänjor kan uppfattas som märkliga. Båda 
                                                 
2 Under Vt-08 skrev jag en uppsats kring andinsk mytologi med titeln Viracocha inkas mytiska profetia – ett 

religionsvetenskapligt perspektiv på andinsk mytologi. 
3 NE, band 1, s. 287 
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påståendena anser jag vara förenade med brister dels i akribin men framförallt i och med den 

tydliga negationen i värderingen av dessa kulturers religiösa föreställningar. Av denna 

anledning känns det ytterst relevant att forska kring hur dessa kulturer presenteras i läromedel 

riktat mot grundskolans senare del. 

 

Studiets syfte är att tolka texter och bilder i delar av de senaste upplagorna av de läroböcker 

som finns i religionskunskap för grundskolans senare del. Detta sker genom att arbeta utifrån 

frågeställningar som tillämpats av tidigare forskning.4 Vilket textutrymme har studiets 

kulturer i läromedlet? Nämns de över huvudtaget? Och i så fall vilken plats ges de? Jag vill 

också söka svar på hur kulturerna värderas i texten genom att titta efter på vilket sätt de 

framställs. Är det god akribi dvs. en saklig och korrekt framställning? Vilka termer används 

för att beskriva dessa kulturer? Och finns det värderingar bakom de termer som används? Jag 

vill även se hur bilder och kartor används. Är de relevanta på så vis att de fungerar som ett 

fördjupande komplement till texten? Eller saknar de kontext och är schablonartade? Ger 

kartan en tillräcklig och relevant information? 

 

1.2 Metod 

Den metod som tillämpas i studiet är den hermeneutiska där målet är att skapa en förståelse 

kring eventuella ”fenomen” genom att tolka läromedelstexter. Studiet är komparativt då ett 

flertal läromedel granskats för att söka efter mönster. Trots det komparativa riktar sig studien 

på intet sätt sin ambition mot att vara en heltäckande studie av samtliga läromedel som 

förekommer eller har förekommit för elever i grundskolans senare del. Studiet har dock 

ambitionen att visa på exempel hur de moderna läromedlen behandlar ämnet utifrån ett 

religionsdidaktiskt perspektiv. Studien utgår från religionsböckernas förmedling av kulturerna 

och inför själva granskandet av läromedlen fokuserades på två saker; för det första under 

vilket avsnitt kan dessa kulturer tänkas vara representerade, för det andra vilka uppslagsord 

skall användas för sökning i registret. Efter att ha gått igenom hur kapitlen rubriksattes kunde 

en grov gallring göras och den kompletterades med sökning i bokens register efter orden, 

Inka, aztek, maya, namn på gudar förkommande i religionen, indian, blodsoffer, amerikansk 

religion, termen etiska religioner samt synonymer till något av dessa ord. Tidigt framgick det 

                                                 
4 Både Olof Dahlin med sitt bidrag i boken Nya mål? Religionsdidaktik i en tid av förändring och Kjell 

Härenstam med sin bok Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap, ställer 
liknande frågor i fråga om de religionsformer och den kultur som de studerat, vilka i båda fallen har klara 
likheter med mitt studieobjekt. 
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att om något eller några av dessa ord nämndes så inrymdes de under kapitel eller avsnitt som 

delades med andra kulturer, vanligtvis de som syftar till begreppet etniska religioner. 

 

Genom att avgränsa studiet till att enbart omfatta böcker i religionskunskap för grundskolans 

senare del riktas forskningen mot den åldersgrupp där jag själv kommer att undervisa. Den 

andra avgränsningen som gjorts i studiet är bokens ålder. Jag har valt att enbart använda 

läromedel av den senaste tryckningen av den anledningen att jag vill ta reda på hur 

läromedelsbilden ser ut idag. Den senare avgränsningen föranledde dock ett visst 

metodologiskt problem då det var svårigheter med att få fram aktuella läroböcker. Som bekant 

brottas skolväsendet med en stram budget vilket i många fall föranlett att ett föråldrat 

skolmaterial används i undervisningen. Ekonomiska prioriteringar på skolorna gör att nya 

ämnesböcker inte köps in i den omfattning som med stor sannolikhet vore önskvärt. Min 

metod blev att ringa runt till delar av kommunens skolor för att se om de kunde avvara någon 

aktuell bok till studiet. På detta sätt fick jag tag i en aktuell lärobok, övriga skolors läroböcker 

var av äldre snitt. På skolor finns det som regel en del nya ämnesböcker som förlagen har 

skickat ut i ett eller några exemplar beroende på skolans storlek. Sådana cirkulations exemplar 

fanns det att få tag i på ett flertal skolor men de kunde ändå inte användas för studiet då 

exemplar oftast och som i mitt fall bara är en del av ett helt läromedel dvs. riktat mot en 

årskurs och inte till (6) 7-9. Kommunens bibliotek kunde inte heller hjälpa mig att få tag på 

aktuella böcker. Genom att ta kontakt med förlagen och fråga om de möjligtvis kunde skicka 

deras läromedel i fråga till mig lyckades jag få tag på tillräckligt med material för att studien 

skulle kunna genomföras. Jag vill här passa på att rikta ett stort tack till alla bidragsgivande 

förlag för utan er insats hade studiet troligtvis inte kunnat genomföras under rådande form. 

 

1.3 Begreppsproblematik 

I det vetenskapliga arbetet ställs forskaren inför många val inför hur arbetet skall utformas för 

att nå det tänkta målet. Ett av dessa val är att precisera särskilt viktiga begrepp som används 

vid forskningen, framförallt sådana som kan vara belastade med variationer i hur de används. 

I min studie blir det nödvändigt att ringa in de termer som används för de geografiska 

områden studiet riktar sig mot. De tre högkulturerna Maya, Aztekerna och Inka var alla 

belägna på den amerikanska dubbelkontinentens centrala och sydliga del i det som geografiskt 

benämns som sydligaste Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika. Som generellt 

kulturområde benämns denna geografiska distinktion som Latinamerika. Latinamerika 
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inkluderar förutom alla länder i Sydamerika och Centralamerika även Mexiko, beläget i 

Nordamerika. Då även denna benämning blir för vid i min studie, så kommer jag att använda 

mig av begreppet Mesoamerika då jag talar om Maya och Aztekerna. Mesoamerika är 

benämningen på det kulturområde som utvecklade sig under förcolumbiansk tid från 

Mexicodalen vidare söderut mot Yucatanhalvön, Guatemala, Belize för att slutligen nå ner till 

Honduras östkust och Costa Ricas västkust och som främst används inom arkeologin och 

kulturantropologin. Den andra termen rör inkas för vilken den kulturgeografiska benämningen 

Centralanderna kommer att användas. Dess geografiska läge följer Anderna utefter 

Sydamerikas västkust söderut från Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile ända ner till 

Argentina. Från Cuzcodalen i dagens Peru härstammade den quechuatalande etniska grupp, 

inkas, som kom att utvecklas till hegemoniska härskare för en region som kan mäta sig med 

Romarriket i storlek. Cuzcodalen var kulturens vagga och centrum varvid termen 

Centralanderna väl lämpar sig för studiet. 

 

1.4 Tidigare forskning 

Fyra undersökningar har haft stor påverkan på mig inför denna studie. Med sin bok 

orientalism fick Edvard W. Said, professor i engelskspråkig litteratur vid Columbia 

University i New York, mig att inse vissa grundläggande problem i tolkandet av andra 

kulturer som starkt bidragit till min analys. Said skildrar hur ett speciellt idésystem 

signifikativt för västländerna – occidenten har växt fram. Saids studie går ut på att ifrågasätta 

hur väst genom historien fram till våra dagar framställt orienten – öst. Genom att 

problematisera kring frågan om uppfattningen om en särpräglad kultur, ras, religion eller 

civilisation är användbar, eller om den alltid leder till självberöm i behandlandet av sin egen 

kultur, ras, religion eller civilisationer som i sin tur kan leda till fientlighet och aggression i 

behandlandet av en annan? Sätter han fingret på ett kärnproblem. Said hävdar att fördomar 

kring orienten har skapats under lång tid där de grundläggande dogmerna för en orientalist har 

varit och är för det första: I studiet av araberna och islam finns det en absolut och systematisk 

skillnad mellan Västerlandet och Österlandet. Occidenten – Väst, är rationellt, utvecklat, 

humant och överlägset, medan orienten ses som avvikande, outvecklat och underlägset. För 

det andra är abstraktioner om orienten, ofta hämtade från texter om en ”klassisk” orientalisk 

kultur, alltid att föredra istället för direkta aktuella belägg från dagens orientaliska verklighet. 

För det tredje finns en dogm att Orienten är evig, enhetlig och saknar förmågan att definiera 

sig själv, det sköts bäst av väst. För det fjärde så bör man antingen frukta eller kontrollera 
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Orienten. Genom pacificering, forskning och utveckling eller genom ockupation kan Orienten 

kontrolleras, medan fruktan för Orienten kan vara idéer kring ”gula faran”, ”mongolhorderna” 

eller ”de bruna besittningarna” vilka alla åsyftar att skada västerländska intressen.5 I det 

postmoderna samhället har detta synsätt av en schabloniserad arabvärld förstärkts genom 

ytterst värdeladdade mediala bilder. Dessa tankar har haft stor betydelse för forskning inom 

religionsvetenskapen även utanför de fakulteter som sysslar med ”orientaliska studier”. 

Mycket av Saids resonemang återfinns i de båda andra studierna som min forskning vilar 

mot.6

 

Kjell Härenstam väckte med sin bok Kan du höra vindhästen lusten att göra en 

läromedelsanalys på mitt tänkta område. I sin undersökning har han studerat hur den 

tibetanska buddismen presenteras i skolböckerna. Buddhismen finns representerad i praktiskt 

taget all religionslitteratur i skolan och kategoriseras som en av de fem världsreligionerna. 

Den tibetanska buddismen utgör bara en begränsad del av denna stora religionsform och får 

av naturliga skäl mindre eller ingen plats i läromedlen. Härenstams ståndpunkt är att när en 

företeelse har ett så begränsat utrymme ställs än större krav på den text och de bilder som 

skall förmedla det som är normativt för religionen och kulturen inom vilken den verkar.7

 

Den tredje undersökningen som både inspirerat och influerat mig är den som Olof Dahlin 

presenterar i antologin Nya mål? Där han har granskat ett digert material av läromedel från 

sjuttiotalets början och framåt. I sin studie ställer han sig frågan hur de etniska religionerna 

framställs i svenska läromedel och han problematiserar kring begrepp som vanligt 

förekommer i undersökningar inom detta fält. Etniska religioner syftar till att religionen 

utövas av en avgränsad folkgrupp och deras kulturella särart i relation mot andra etniska 

grupper. Dahlin menar att definitionen etnisk är den som är minst negativt belastad. En 

belastning termen ändå innehar är att den kan uppfattas som allt för vid då etnisk kommer av 

grekiskans ord för folk, ethnos och därmed kan den användas på alla mänskliga samhällen. 

Andra benämningar som vanligen förekommer är skriftlösa, folk- och naturreligioner, 

traditionella, inhemska eller primitiva religioner. De föreställningar som täcks in under etiska 

religioner besitter stor variationsrikedom men studien visar att dessa varierade samhällen och 

                                                 
5 Said (2006), s. 445 
6 Se Härenstam (2000), s. 75f och Dahlin (2006), s. 38-48 
7 Härenstam (2000), s. 75 
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religioner i media tenderas att framstå som ensidig, schablonartad och värderande.8 Genom 

styrdokumentens utformning och innehåll menar jag att det vilar ett stort ansvar på skolan att 

presentera en så neutral och rättvis bild av dessa kulturer till eleverna där innehållet skall 

förhålla sig fritt från schabloner och sådant som kan uppfattas som värderande i negativ 

bemärkelse. Den värderande aspekten benämner Dahlin genom termen exotism som avser det 

i text och/eller bild som framhäver det som är annorlunda hos de etiska religionerna vilket 

bidrar till att de kan uppfattas som exotiska. I ett multikulturellt samhälle som Sveriges är 

detta av extra stor vikt och som Dahlin poängterar har dessa religioner en stor betydelse för 

hur vi uppfattar och relaterar kring befolkningar från andra delar av världen.9

 

Den sista stora inspirationskällan för studiet är den som riktar sig mot studiets fjärde del. Med 

sin bok Den moderna världens ursprung fick Robert B Marks mig att inse att vissa 

grundläggande händelser i historien som vi fortfarande ser spår av har utvecklats utifrån 

händelser i studiets kulturområden. Marks driver med sin bok ett resonemang där dagens U-

landsproblematik med fattiga länder i tredje världen och rika I-länder har sitt ursprung från 

det tillvägagångssätt som spanjorerna grundlade i erövrandet av Den nya världen. Genom 

plundring av naturrikedomar bl.a. guld och silver och ett kopiöst utnyttjande av urinvånarna 

som billig eller gratis arbetskraft satt spanjorerna upp en norm som vi än i dag kan se spår av. 

I sin bok för Marks även fram tanken att imperier är det överlägset bästa av alla de politiska 

och ekonomiska system som människan tänkt ut för att försörja sig av jorden och öka sitt 

antal. Genom att föra in politiska och ekonomiska frågor i studiet bidrar Marks till att en 

djupare förståelse för indianernas situation sett utifrån ett både historiskt och ett 

nutidsperspektiv. 

 

1.4 Disposition 

Genom att i studiets andra del beskriva maya, azteker och inkas respektive kultur och religion 

öppnas en möjlighet för läsaren att skapa viss förförståelse för kulturernas specifika 

komplexitet, vilket är önskvärt inför den undersökande delen av studien som placerats under 

del 3. Där sker genomgången av sju läromedel utgivna av fem förlag. Tanken med att 

presentera läromedlen under förlagen är att läsaren skall kunna jämföra förlagens olika 

läromedel, inte bara mot övriga förlags läromedel utan även mot läromedel inom det egna 

                                                 
8 Dahlin (2006), s. 38 
9 Dahlin (2006), s. 38 
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förlaget. För att ytterligare hjälpa läsaren har kapitlen från respektive lärobok presenterats i 

ingressen så att en överskådlighet skapas över läromedlets innehåll. Del 3 avslutas med ett 

stycke som sammanfattar de synpunkter som lyfts fram. Efter det följer den fjärde delen. Där 

ämnar jag aktualisera didaktikens hur-, vad- och varför frågor genom att konstatera det 

faktum att det alltid är komplicerat att ge en bild av en annan kultur och/eller religion där den 

centrala frågeställningen för en läromedelsförfattare med stor sannolikhet bör kretsa kring vad 

som skall väljas ut som representativt för kulturen eller religionen som skall presenteras. Där 

kommer denna fråga att diskuteras utifrån det perspektiv som utgörs av skolans styrdokument. 

Den 1 juli 2000 kom de nya direktiven kring ämnenas specifika innehåll i de nya kursplanerna 

som ersatte de gamla (SKOLFS 1994:3, senast ändrad i SKOLFS 1998:4) som lyfter den 

ämnesspecifika frågan kring de mål eleven har att sträva mot samt mål som eleverna skall ha 

uppnått i årskurs 5 respektive årskurs 9.10 Dessa dokument styr lärarens förhållningssätt till 

den kunskap han eller hon förväntas delge sina elever och det är rimligt att förvänta sig att de 

ämnesspecifika läromedlen följer de förändringar i förordningarna som föreligger en ny 

kursplan så att böckernas texter och bilder inte halkar efter vare sig det gäller innehåll eller 

värderingar. Nya styrdokument bör av tänkbar anledning beaktas av läromedlens författare så 

att god akribi erhålls. Arbetet avslutas med del 5 där en sammanfattning av studiet sker. 

 

                                                 
10 Skolverket. se 
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DEL 2. De förcolumbianska högkulturerna maya, azteker 
och inka 

 
Inom ramarna för ett examensarbete på C-nivå ges inte det utrymme som textmässigt krävs 

för att göra de kulturer jag studerar nämnvärd rättvisa. Det är tre kulturer med mycket 

avancerad politisk, social och religiös struktur där historia och myter vävts samman på ett sätt 

som gjort forskning kring dem komplicerat. I studiet av de fåtal källor, ofta krönikor 

nedtecknade av de spanska erövrarna efter imperiernas fall, som finns bevarade åt 

eftervärlden har det av forskarna krävts ett stort mått av källkritiskt tänkande, då det som regel 

både finns bakomliggande politiska och religiösa faktorer kring krönikornas tillblivelse och 

därmed också av dess skildring av historien. Bristen på förcolumbianska texter, en rovdrift på 

ursprungsbefolkningen samt en religiös kontext oförenlig med dessa kulturers föreställningar 

har gjort att den kunskap vi har idag är tolkad utifrån en västerländsk humanistisk kontext. 

Den bild jag förmedlar av dessa imperialistiska högkulturer har sitt ramverk kring lexikanska 

framställningar och blir av denna anledning grovhuggen och inte alls så nyansrik som vore 

önskvärt. 

 

2.1 Maya 

Den tidigaste högkulturen att utvecklas av de studerade var Maya. Den kom att utvecklas i 

Mesoamerika och arkeologiska fynd tyder på att Mayakulturen kom att utvecklats ur tidigare 

kulturer i regionen i det som kallas för den Mesoamerikanska kulturutvecklingen, med rötter 

4000 år bakåt i tiden. Maya kulturen som är ett brukar delas in i tre perioder där den 

förklassiska perioden sträcker sig från 1500-talet f.v.t. till 250 e.v.t. Under denna period kom 

jordbruket att utvecklas och små byar kom att växa till rituella centra. Maya, som är 

samlingsnamnet på de mayatalande folken, hade sin klassiska period mellan 250 e.v.t. till ca 

900-950 e.v.t. då städerna i det centrala området kom att överges av en ännu inte klarlagd 

anledning. Under den klassiska perioden blomstrade kulturen och avancerade landvinningar 

som astronomi, kalendrar, tideräkning, arkitektur, konst samt ett matematiskt system baserat 

på talet tjugo är bara några av de upptäckter de kom att utveckla. I det matematiska systemet 

använde de sig av talet 0 vilket bör nämnas inte existerade i det romerska talsystemet. Maya 

utvecklade även en bildskrift och det finns i Mesoamerika en litterär utveckling på ett flertal 

 - 10 -



språk från 300-talet och framåt. Under den efterklassiska perioden 950-1519 e.v.t. befinner 

sig Mayafolken på Yucatanhalvöns högland där samhället präglas av militarism och 

expansion mellan rivaliserande mayagrupperingar. 

 

Mayas trosföreställning kan inte beskrivas som en enhetlig religion, utan föreställningar 

varierade mellan olika grupper. På vissa punkter är ändå samstämmigheten så stor att det kan 

hävdas att religionen var uppbyggd kring växtlighetsåret, hade prästerlig spekulation samt en 

mångfald av gudar. Maya använde sig av människooffer och i den efterklassiska perioden 

ökade denna företeelse. Den mayanska skapelsemyten finns berättad i Popol Vuh, en helig 

skrift som delvis finns bevarad än i dag. Det finns även ett tiotal andra krönikor t.ex. Chalam-

Balam, som är nedtecknade på andra språk än de mesoamerikanska som beskriver mayansk 

mytologi. Den mayanska kosmologiska föreställningen var att himmelen var uppdelad i 

tretton nivåer och underjorden i nio samt att varje nivå hade sin egen Gud. Mellan himmelen 

och underjorden befann sig jordens plan där människorna levde. Denna värld var i sin tur 

indelad i fem huvudriktningar varav fyra var kopplade till färg och vädersträck. Syd var 

kopplat till färgen gul, nord till vitt, väster till svart och väster till rött. Den femte riktningen 

var mittpunkten på kosmos och symboliserades av livets träd, Whack Chan. För Maya var 

Itzamná – alla gudars stamfader och symbolen för skrivkonsten, Kinich Ahau – solguden som 

hade samma kännetäcken som Itzamná men som på natten förvandlades till den fruktade 

jaguarguden, Ix Chel – Itzamnás maka som symboliserade den gifta kvinnans sysslor, extra 

viktiga gudar. Under den efterklassiska perioden tillförs guden Quetzalcoatl, ibland nämnd 

Kukulcán den mayanska trosföreställningen. Quetzalcoatl (den befjädrade ormen) förs in i de 

mayanska området från centrala Mexiko och guden anses vara av central betydelse då guden 

enligt myten kom från havet i väster och grundade sitt kungarike Chichen Itza. Guden 

Quetzalcoatl kommer också att ha en central betydelse för en annan högkultur – Aztekerna. 

 

2.2 Aztekerna 

Olmekerna, Zapotekerna, Mayafolket, Teotihuakan kulturen samt Toltekerna var de mest 

framstående folkgrupperna i Mesoamerika som beredde marken åt Aztekväldets framväxt. I 

norra Mesoamerika var på 1000-1100-talen Toltekerna den mäktigaste folkgruppen och deras 

huvudstad Tula låg i Mexicodalens norra ände. Kring den tiden invandrade en ny folkgrupp 

till regionen norrifrån. Området hade stor dragningskraft då marken var bördig och 

vattentillförseln var god, egenskaper viktiga vid brukande av jorden. Denna folkgrupp talade 
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nahuatl och kallade sig för mexica eller tenochca och kom med tiden att bli den mäktigaste 

folkgruppen inom den högkultur som kallas för Azteker. Namnet Azteker är av senare slag 

och tros härstamma från mexicas mytomspunna stamort Aztlán, som betyder nära tranorna. 

Deras första tid i regionen präglas av underkastelse till de mäktigare folkgrupperna och de 

fick hålla till på de sämsta markerna i träsken och kring en sjö. Med tiden fördrevs de från 

träsken ut till några småöar i Texcocoxsjön efter att ha förelämpat en av sina översåtar. Kring 

år 1325 grundade mexica staden Tenochtitlan belägen på en av de öar i Texcocosjön de hade 

rätt att vistas på. Genom att muddra upp bördigt slam från sjöbottnen på den grunda sjön som 

lades på vassflottar ökades öarnas areal. Tenochtitlan blev rikets mäktigaste stad tillika 

huvudstad och kring år 1520 inhyste den en imponerande population på 150 000-300 000 

invånare. Genom att vara ett underkuvat och jagat folk blev stadens läge i sjön strategiskt och 

enkelt att försvara och mexica lärde sig bli utmärkta krigare. Kring år 1400 var Mexicodalen 

ett inferno av krigande statsstater med tre fyra huvudaktörer åt vilka mexicafolket tjänade som 

legosoldater. 1428 bildade ledaren för mexicafolken, Itzcoatl (1428-1440) en allians som han 

själv kom att leda med två andra grupper och blev mäktiga nog att utkräva underkastelse och 

tribut av sina grannar. När Aztekimperiet i början av 1500-talet stod på sin topp härskade det 

över ett område på ca 200 000 km2 och ca 25 miljoner invånare fördelat på 489 underlydande 

grupper som alla skulle betala tribut till mexicafolket i Tenochtitlan.11 Imperiet styrdes inte 

genom byråkrati eller assimilering, utan genom terror vilket gjorde Aztekerna till ytterst 

hatade härskare. Den terror de utövade bottnade i de trosföreställningar som låg till dess 

grund. Den sociala rörligheten inom hierarkin uppnåddes dels genom framgång i handel men 

framförallt genom religiöst engagemang och framgångar i krig då fångar att offras 

insamlades. 

 

I sin religion införlivade Aztekerna andra kulturers gudar och trosföreställningar i en 

synkretism som exemplifieras dels genom likheter med mayas indelning av kosmos med 13 

himlar och 9 underjordar samt av en rad gudar som förekom runtom i Mesoamerika. Vid tiden 

för mexicas klättring mot hegemoni skapades en mytologisk berättelse med betydande roll för 

hela den Aztekiska samhällsstrukturen. Myten berättar att de två ursprungliga 

gudomligheterna var ett par som stod högt över alla jordiska betydelser. Deras söner blev de 

mäktiga skaparegudarna: Huitzilopochtli ”kolibrin från väst” – Den våldsamme krigsguden 

tillika aztekernas beskyddare och solgudens son; Xipe totec - vårens och den nya grödans 

                                                 
11 Marks (2004), s. 98 
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gud; Quetzalcoatl ”den befjädrade ormen”, och Tezcatlipoca ”rykande spegeln” - krigaren 

från norr, natthimlens gud, och den som tog och gav allt liv på jorden. Enligt aztekisk 

mytologi hade kosmos skapats fyra gånger tidigare men varje tidigare livscykel hade av olika 

anledningar blivit ödelagt av de mäktiga gudarna med mänsklighetens undergång som följd. 

Genom sin kosmologi såg därför aztekerna sitt välde som temporärt av två anledningar. Den 

första anledningen var skapelsemyten. Där beskrivs hur Huitzilopochtli, Guden som var 

härskare över den femte livscykeln där han placerat aztekerna som de mänskliga regenterna. 

Myten säger att Aztekernas stamgud Huitzilopochtli var son till jordgudinnan och en krigsgud 

som identifierades med solen. Varje natt kämpade han mot mörkrets makter för att solen 

skulle återfödas nästa morgon. Om Huitzilopochtli någonsin skulle bli besegrad skulle 

mörkret triumfera så att solen aldrig skulle gå upp mer och därmed skulle hela mänskligheten 

upphöra att existera. Av största vikt var därför att Huitzilopochtli förblev stark och 

oövervinnelig. Det var alltså Huitzilopochtli, aztekernas skydds- och krigsgud, som sörjde för 

att denna livscykel fungerade och att aztekernas makt bibehölls. Men för att utöva denna 

kritiska kosmologiska uppgift krävde han offer. Det var enligt den aztekiska tron 

människoblod som närde guden och därmed den femte livscykeln, solguden Tonatiuhs era. 

Enligt myten hade gudarna gått samman vid skapandet av den femte livscykeln i en 

gemensam offerceremoni och offrat sig själva för att ge styrka åt Solen att än en gång orka 

vandra över himmelssfären. Quetzacoatl anförtroddes uppgiften att skapa de nya människorna 

och det gjorde han genom att resa ner till underjorden för att samla ihop ben från tidigare 

generationer. Dessa ben doppade han sedan i sitt eget blod för att ge dem liv. Det är ur denna 

kosmologiska förutsättning som aztekernas härskarteknik och terrorvälde utvecklas. För att 

guden skulle vaka över livscykeln och aztekerna krävde guden människoblod och pulserande 

hjärtan som föda. Symboliken blev att människooffren återspeglade gudarnas ursprungliga 

offer av sig själva för att skapa rådande era. För att säkerställa att guden förhöll sig nöjd blev 

det enda rationella sättet att få fram tillräckligt med människor att offra. Genom ständiga krig 

mot sina grannar kunde krigsfångar tas till offer. Detta var ett moment tjugotvå. Eftersom 

gudarnas välvilja endast kunde bibehållas genom ständiga krig blev fred någonting farligt. 

Fred innebar att gudarna blev utan föda vilket kunde leda till hela mänsklighetens undergång. 

Offerritualen var således inget omotiverat dödande för aztekernas eget nöjes skull (att 

jämföras mot rommarnas gladiatorspel som anordnades med syftet att underhålla och roa 

rikets invånare), utan en ytterst komplicerad magisk ritual där dagen och timmen var fastställd 

minutiöst då gudarna skulle motta sina blodsoffer. Kalendrarna som prästerna i Mesoamerika 

utvecklade genom enastående astronomiska observationer möjliggjorde detta och kalendrarna 
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var intimt förknippade med gudar och ceremoniella riter, för gudarna fanns även 

förkroppsligade i celesta objekt som solen, månen, planeterna och vissa utav stjärnorna. I 

Tenochtitlan byggdes ett dubbeltempel till gudarna Huitzilopochtli och Tlalocs ära. Tlaloc var 

regnguden och på ett altare på templets topp placerades offret levande och en präst öppnade 

bröstkorgen på offret och tog ut hjärtat ur kroppen denne levde. Det mesta tyder på att detta 

var en företeelse som kom att eskalera från och med Montezuma I regenttid 1440-68. 

 

Den andra orsaken till att Aztekerna såg sitt välde som temporärt bottnar i en annan myt. Den 

beskriver hur Tezcatlipoca ”rykande spegeln” hade besegrat Quetzalcoatl ”den befjädrade 

ormen”. Genom förlusten drevs Quetzalcoatl till att överge Mexicodalen och han lämnade sitt 

rike från kusten vid nuvarande Tabasco. Innan ”Rykande spegeln” for lovade han att komma 

tillbaka under ett ce-akatl år, som enligt den aztekiska kalendern inträffar i 52 års cykler, från 

havet i öster för att åter ta kontrollen över Mexicodalen och markera slutet för det Aztekiska 

styret. 

 

Vid mexikafolkets maktövertagande i regionen skildras hur en del av toltekfolket efter en 

förlust mot aztekerna lämnade Mexicodalen sjövägen och att de slog sig ner på 

Yucatanhalvön. Där gav de upphov till en toltekiserad mayarenässans beskriven tidigare som 

den efterklassiska mayaperioden och iförandet av guden Quetzalcoatl till Yucatanhalvön. 

 

2.3 Inka 

Likt de kulturer som kom att utvecklas imperier i Mesoamerika byggde inka sitt imperium på 

centralandinska kulturer som redan haft stor utbredning i regionen. De två främsta var 

Tiahuanaco, belägen på höjdplatån altiplano vid Titicacasjön i Dagens Bolivia och Huari 

beläget nordväst om Cuzco i Perus södra central. Båda dessa kulturer hade utvecklat starka 

centra för politiska och rituella handlingar. Likt maya och aztekerna var inkas samhälle 

hierarkiskt uppbyggt med den quechuatalande etniska gruppen inkas överst med dess ledare 

Inkan som kung. Aristokratin utgjordes av bl.a. prästerskapet och quipucamayoqs, de lärda 

som knöt in information på de speciella färgade trådar, quipu, som inka utvecklat som system 

för att hålla ordning på bl.a. administrativa räkenskaper. Till skillnad från kulturerna i 

Mesoamerika utvecklade inte inkas något känt skriftspråk varvid dess historia är mer fördolt i 

dunkel. För att studera kulturen får forskare som bl.a. historiker, arkeologer och antropologer 

förlita sig på arkeologiska fynd och de krönikor som spanjorerna kom att nedteckna om 
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kulturen vid tiden kring erövringen. Inom inkariket, eller Tawantinsuyu som inka själva 

benämnde sitt rike, spände ett vägnät på ca 20 000 km som band ihop riket. Under 1430-talet 

tyder fynd på att rikets regent Pachacuti Inka startade imperiebyggandet och inkas expansion 

ut ur Cuczodalen som var dess hemvist. Inkas kom dock inte att använda sig av den 

härskarteknik byggd på fruktan som aztekerna utvecklat. Inkas byggde sitt imperium i rak 

motsats till aztekerna på byråkrati och assimilering och orsaken till detta kan ligga i deras vitt 

skilda kosmologiska föreställningar. 

 

Hos inkas har ingen klar kosmologisk struktur kunnat klarläggas som varit fallet hos de 

Mesoamerikanska kulturerna. Det förefaller ändå, som jag skrivit i ett tidigare arbete, vara så 

att kosmologin bestod av en himmelsksfär, jordplanet och underjorden.12 Den skapelsemyt 

som ligger till grund för samhällsstrukturen i Centralanderna och som inka troligtvis använde 

sig utav i sitt imperiebyggande, beskriver hur guden Viracocha skapade världen. Enligt myten 

skapade guden Viracocha människorna av lera från sjön Titicacas strand. Han förser där 

människorna och sina övriga skapelser med signifikanta egenskaper som hur varje fågelart 

skall sjunga, vad de skall leva och vad de skall äta. Människan förser Viracocha på samma 

sätt med egenskaper huacas, som språket de skall tala, grödor de skall odla samt gruppens 

klädesdräkt mm. När han var klar med det sände han ned människorna i underjorden där de 

skulle stanna tills han kallade på dem. Enligt de andinska föreställningarna i regionen startade 

tiden med denna myt. Myten förklarar även den sociala förståelsen kring vad som band 

samman den andinska civilisationen med dess vitt spridda grupper då Viracocha gav 

samhället dess sociala struktur. Inkariket beräknas ha bestått av upp emot 10 000 grupper då 

det stod på sin topp på 1530-talet. Fastän stammarna skildes åt genom sina specifika kläder, 

sitt språk och sedvanor så var de ändå sammanlänkade genom skapelsen av en gemensam 

gud, Viracocha och alla hade de sitt ursprung från Titicaca. Då alla stammar ansågs 

härstamma från sjön Titicaca där de skapades och sändes till underjorden har alla andinska 

stammar enligt den föreställningen ett gemensamt geografiskt och socialt ursprung. 

Skillnaderna sinsemellan, förklaras av stammarnas huaca som representerade dess sociala och 

kulturella enighet. Det som gav legaliteten åt gruppens territoriella område är den plats från 

vilken stammen enligt myten skulle komma fram ifrån efter Viracochas befallning.13 

Gruppernas födelseplats hette pacarina och det var ställen i naturen med stor religiös 

betydelse. Födelseplatserna kunde vara ur en grotta som i inkas fall, men även andra 

                                                 
12 Olsson (2008) 
13 Sullivan (1996), s. 23 
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naturorienterade ställen som en källa, en sjö ett träd och så vidare kunde vara hemvist för en 

grupp. Viracocha ansågs på detta sätt ”planterat” förfäderna när han sände dem till 

underjorden, och att de växte upp på den plats, pacarina, som blev stammens ursprung. 

Genom utnyttja denna föreställning assimilerades de otaliga grupperna under ett byråkratiskt 

system som byggde på vördnad för inkas som härskare av denna era. Istället för att bygga 

ståtliga palats byggde inkas stensatta terrasser för att bedriva effektivare odling i det kärva 

klimatet, förrådsbyggnader och infrastruktur som vägar. Det förekom av vad som är känt inget 

slaveri och inget penningsystem i imperiet utan välfärden garanterades genom att jorden 

delades i tre delar. En del åt folket, en del att bruka till ceremoniella ändamål och en del åt 

kungen för att magasineras och vid behov distribueras ut i riket. Skatten betalades i form av 

”ideellt arbete” på de statliga jordarna. Många grupper införlivades i riket genom diplomati 

och förhandlingar men om det misslyckades hade inkas en stark arme till sitt förfogande 

 

Inkas såg sig själva som solens söner och månens döttrar som levde under den femte eran. 

Guldet kom att symbolisera solen och silvret månen. Ur kulten kring solen och det agrara året 

utvecklads omfattande offerritualer baserade på en astronomisk kalender som hänvisade till 

religiöst förankrade platser, huacas runt om i landskapet. Det som offrades var framförallt 

föda som majs, majsöl och cocablad, men även djur, främst laman offrades under 

ceremonierna och i undantagsfall finns det källor som anger att människor har offrats. Under 

Capac raymi Camay quilla ceremonin som firades i Cuzco under 107 dagar för att hylla 

decembersolståndet ingick capaycocha, den ceremoni där det offrades människor. Offren 

tycks ha utgjords av barn som varje stam i det väldiga riket skickade till huvudstaden. Offret 

gick till så att de på ett led sändes för att gå så långt de orkade mot horisonten för att möta ett 

okänt öde. Vilket syfte inkas hade med offret är ännu inte klarlagt. 

 

2.4 Conquistadorerna och imperiernas fall 

Sedan Columbus under det sista årtiondet av 1400-talet upptäckt Västindien, låg vägen 

västerut öppen för andra europeiska geografiska upptäckter. Spanjorerna var de pionjärer som 

låg längst fram i sin iver att finna den västra vägen över havet till Indien och Kina för att 

kunna bedriva handel. Det strikt ortodoxt katolska Spanien hade under perioden 711- 1492 

utkämpat ett heligt krig mot morerna och slutligen lyckats fördriva dessa ut från den iberiska 

halvön under ständiga blodiga strider. När kriget mot morerna i vad som kallas reconcuistan 

var slut blev många militärer utan arbete. Militärt vältränade och äventyrslystna begav sig 

 - 16 -



många mot de länder i väst som det ständigt kom in nya rapporter om. Två män, Hernan 

Cortes och Fransisco Pizarro, båda från det fattiga Extremadura i västra Spanien, kom under 

1500-talets första hälft att skriva historia av ett slag som sällan eller aldrig har skådats. Med 

ca 500 man och 15 hästar ländsteg Cortes år 1519 vid Mexicos kust. För att vara minska 

risken för myteri mot honom som ledare sänkte han sedan alla de 11 skeppen som tagit dem 

dit. Med list, mod och tur lyckades han på kort tid få rivaliserande stammar i regionen att 

kämpa på spanjorernas sida mot de hatade aztekerna. På mindre än två år under vådliga 

strapatser föll aztekerriket slutligen under den spanska kronan. Då Francisco Pizarro begav sig 

mot det land som ryktarna sades inneha ofantliga mängder guld och silver hade studerat 

Hernan Corses djärva stridsteknik. På sitt tredje försök att finna rikedom i den nya världen 

landsteg han med sina fyra bröder den 13 maj 1531 vid Tumbez i dagens Ecuador med 

ytterligare 102 fotsoldater och 62 infanterister. I ett bakhåll i staden Cajamarca tillfångatogs 

1532 inkas ledare Inkan Atahualpa. I striderna dödades uppemot 7000 indianer utan att 

spanjorerna miste en enda man! Trots att Inkan betalade enorma mängder guld och 

silverföremål för sin frihet dödades han senare genom garrottering. Snart låg riket under 

spanskt styre. Dessa erövrare av spansk härkomst kallas concuistadorer, troligen efter ordet 

reconcuista. Både Aztekernas- och inkas välden krossades av några få soldater under kort tid. 

Detta tros ha möjliggjorts genom att dessa samhällen hade en välutvecklad administration och 

politisk organisation där makten var koncentrerad dels till ett fåtal personer, vars ledare 

ansågs gudomlig, dels till huvudstaden som fungerade som ett religiöst centra. Lite förenklat 

kan det hävdas att om ledaren tillfångatogs och eliminerades rasade hela samhällsstrukturen 

ihop. Så betydande var ledarna för sitt folk. Andra starkt bidragande effekter till européernas 

favör var överlägsenhet i framförallt militär strategi, att de hade hästar, skjutvapen och 

högklassiga vapen av stål samt att de förde med sig sjukdomar som smittkoppor mot vilket 

som indianerna saknade immunförsvar. Mayas erövring skedde under en längre tid och anses 

därför inte som lika spektakulär, men de europeiska fördelarna gällde även mot dem. Det 

främsta problemet för spanjorerna var att mayariket, till skillnad från både inka och azteker 

inte var homogent organiserat utan uppdelat i flera kungadömen. Vart och ett av 

kungadömena måste nedkämpas för att få kontrollen över området, något som senare 

lyckades. 
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DEL 3. Läroböckernas återgivning av maya, azteker och 
inka 
 

3.1 Upptakt 

I de undersökta läromedlen presenteras bokens samtliga kapitelnamn i den inledande texten. 

Den bakomliggande tanken är att de skall vara till hjälp för läsaren så att en helhetsbild av 

läromedlet framstår och att hänvisningar kan göras på ett enklare och tydligare sätt mot andra 

kapitel. Läromedlen är uppdelade efter det förlag som utgivit dem. Det har gjorts med tanke 

på att läsaren på ett enkelt sätt skall kunna jämföra förlagets böcker mot varandra. 

 

3.2 Förlaget Gleerups 

I studien ingår två av förlagets ämnesböcker i religionskunskap. 

 

3.2.1 Sofi - Religion 

Sofi är en ämnesbok i religion för grundskolans senare del författad av Per Eklund utgiven av 

Ekelunds förlag AB som nu uppgått i Gleerups förlag. Boken från 2003 karaktäriserar sig som 

en ”allt-i-ett-bok” på 189 sidor fördelade på fyra huvudkapitel; Religion och livsåskådning, 

Religion från historien, Religion i världen samt Religion i Sverige. Boken säger inget om 

författarens bakgrund. 

 

Inte på något ställe i boken benämns någon av de förcolumbianska högkulturerna. Det 

närmaste vi kommer dessa är under rubriken Religion bland skriftlösa folk. Genom att först 

konstatera att de fem världsreligionerna har sina egna heliga skrifter, men att många folk på 

jorden tillhör religioner som saknar heliga skrifter, beskrivs sedan de skriftlösa folken. 

Exemplen på skriftlösa folk är de som lever i Nord- och Latinamerika, Australien och Afrika. 

Förklaringen till att religionerna inte behövt några heliga skrifter är att det hos dessa folk 

alltid funnits någon som kunnat de heliga berättelserna utantill. Ett sådant uttalande förenklar 

denna komplexa fråga och får dessa kulturer att framstå som primitiva och avstannade och 

den framstår som en suggestiv text som beskriver hur folk levt och känt. Kapitlet får enbart en 

och en halv sida i anspråk för den beskrivande texten varav en halv sida upptas av en bild. Bra 
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är att texten säger att varje religion bland de skriftlösa folken är lika unik som var och en av 

världsreligionerna. Texten beskriver sedan på ett bra sätt fem gemensamma drag för dessa 

religioner. Mindre lyckad är den formulering som används i avsnittet - För dig som vill veta 

mera, som fungerar som en fördjupning av området. Där uttrycks det lite slarvigt att förutom 

det gemensamma som de skriftlösa religionerna har så ”finns det givetvis [min kurs!]också 

mycket som skiljer dem åt”14 Är ett sådant antagande givet för en elev där denna text med 

stor sannolikhet kan vara det första mötet med denna religionsform? 

 

Intressant är hur författaren tänkte då han valde kombinationen Nord- och Latinamerika. I 

dessa begrepp finns det en distinktion som borde ha problematiserats i texten. Nordamerika är 

ett uttryck för den geografiska benämningen medan Latinamerika relateras till ett 

kulturområde. Benämningen skriftlösa folk är inte heller oproblematisk att använda för dessa 

livsåskådningar. Begreppet kräver ett reflekterande så att författarens perspektiv synliggörs. 

Ett problem med att använda termen skriftlös är att den betonat att denna kulturella folkgrupp 

inte haft något eget skriftspråk, vilket Dalin menar är rätt, men att benämningen kan leda till 

en uppfattning att skrivna källor utgör en måttstock för vad som kan räknas som religion.15

 

Sammanfattning: 

☼ Helt utelämnat studiets kulturer 

☼ Använder termen Skriftlösa folk för det geografiska och religiösa område där 

kulturerna inbegrips, ca 1 textsida 

☼ Tveksam akribi då skriftlösa folk används för kulturer i Latinamerika som har ett 

skriftspråk, dvs. de i Mesoamerika 

☼ Tunn beskrivning och litet utrymme 

☼ Suggestiv och förenklad text som leder till en syn på etniska religioner som primitiva 

och avstannande 

☼ Exotism då det t.ex. förs fram att de inte behövt lära sig skriva 

☼ Ingen kartbild, geografisk benämning Nord- och Latinamerika 

 

                                                 
14 Eklund (2003), s. 152 
15 Dahlin (2006), s. 38 
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3.2.2 Kompakt - Religionskunskap 

Kompakt – Religionskunskap utgavs av Gleerups förlag 2004 i sin tredje upplaga (1995, 1998) 

Författarna Nils-Åke Tidman och Magnus Hermansson har skapat en lärobok på 223 sidor i 

religionskunskap för grundskolans senare del som är indelad i tolv huvudkapitel; Religion – 

nära och långt bort, Det religiösa livet i antikens Grekland, Kristendomens ursprung, 

Kristendomens utveckling, Folkreligioner, Judisk tro och liv, Islam – utveckling, lära och 

livsmönster, Hinduism – världens äldsta religion, Buddhismen, religion i Kina och Japan, Nya 

religiösa rörelser och New Age, samt Etik och livsåskådning. Båda författarna har 

lärarbakgrund men Magnus Hermansson arbetar även som lärarutbildare vid Göteborgs 

universitet. 

 

Detta läromedel tar på inget ställe upp de högkulturer eller något av det geografiska område 

där studiets kulturer var verksamma. Det närmaste vi kommer dessa är om vi räknar in dem 

under ursprungsbefolkningar som omnämns under kapitlet Folkreligioner. I bokens första 

kapitel Religion - nära och långt bort, presenteras en karta över världens religioner.16 På 

kartan används termen naturfolkens religioner, i stället för termen folkreligioner som fått ett 

eget kapitel i boken, vilket är lite förvirrande. Grafen visar att invånarna i både Nord- och 

Sydamerika bekänner sig till kristendomen men att det finns områden där naturfolkens 

religioner är utbredd. Dessa områden är markerade på kartan vid norra Nordamerika och i de 

centrala delarna av Amazonas samt vid sydvästra Sydamerika dvs. utanför studiets 

geografiska område. Trots att stora delar av Sydamerika markerats med de etniska 

religionernas utbredning nämner boken inget av dessa kulturer. 

 

Kapitlet om Folkreligioner, som fått 14 sidor i anspråk, redogör på ett bra sätt varför 

begreppet folkreligioner valts. Det sker genom att tydligt peka på att folkreligioner är den 

term som blivit allt vanligare att använda i skildrandet av dessa. Genom att använda begreppet 

folkreligioner poängteras att de saknar en tydlig uppkomst historia, att folkliga riter och 

muntligt berättade myter är viktiga, att de företrädesvis förekommer hos folk som lever nära 

naturen samt att det rör sig om många små folkgruppers olika religioner. En invändning mot 

vändningen av termen kan vara att den inte är så distinkt, då alla religioner brukas av folk.17 

Bra är texten då den beskriver att trots att folkreligionerna inte har heliga skrifter, likt de i de 

stiftade religionerna så saknas det inte heliga berättelser. Genom muntlig tradition har dessa 
                                                 
16 Hermansson m.fl. (2008), s. 11 
17 Dahlin (2006), s. 38 
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inom kulturen bevarats genom generationer. Ett annat sätt att bevara traditioner är att använda 

ett bild- och symbolspråk som uttrycks bl.a. genom konst. Genom dessa förklaringar känns 

religionerna levande och nära, utan inslag av exotism. Som exempel på andra termer att 

använda på dessa religioner nämns boklösa eller skriftlösa religioner. Bra är att texten 

problematiserar kring det förlegade begreppet primitiva religioner, en term där innebörden är 

den tanke att alla folk och religioner går igenom samma utvecklingsstadier och att 

folkreligionerna då skulle befinna sig på en tidigare och lägre ”utvecklingsnivå” än de stiftade 

religionerna. 

 

Likt individer i andra samhällen så utvecklas medborgarna inom dessa kulturer och tar till sig 

av den moderna världskulturen vilket lett till att det inom folkreligionerna och 

ursprungsbefolkningarna växt fram en proteströrelse som bl.a. strider mot den schablonbild av 

dem som museala. Texten lyfter fram två kärnfrågor, för det första kräver de rätten till sitt 

gamla territoriella område. Det krävs för att de skall kunna leva på det traditionella sättet. För 

det andra vill de inte bli betraktade som en turistattraktion för rika västerlänningar. Religion 

är en komponent av det som skapar självmedvetenhet och sammanhållning för 

ursprungsbefolkningarnas kultur och texten förmedlar på ett sakligt sätt ansatser att tron på de 

gamla gudarna tenderar att falla i glömska till företräde för en starkare tro på goda andar, 

magi och förtroendet för andespecialister. 

 

Sammanfattning: 

☼ Helt utelämnat studiets kulturer 

☼ Använder termen Folkreligioner för det geografiska och religiösa område där 

kulturerna inbegrips, ca 14 sidor 

☼ Problematiserar bra kring termer 

☼ En levande och inte museal beskrivning 

☼ Politik – u-land vill inte ses som en turistattraktion, kräver rätten till sitt land 

☼ Kulturområdena inte utmärkta på den kartbild som markerar ut ”naturreligioner” 
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3.3 Förlaget Interskol 

I studien ingår en av förlagets ämnesböcker i religionskunskap. 

 

3.3.1 Religion A & Religion B 

Förlaget Interskol kom 2003 ut med den andra upplagan av Religion A och Religion B 

författad av Mats Molund. Läromedlet riktar sig mot elever i år 6-9. Religion A har på 182 

sidor fördelat boken i sex huvudkapitel; Religionsresan börjar, Tre olika samhällen - Tre typer 

av religion, Bland greker och nordbor, Gamla testamentet – Helig bok för judar och kristna, 

Judendomen, samt kristendomen. Religion B är med sina 182 sidor indelad i fem 

huvudkapitel; En resa in i nutiden, Från reformationen till New Age, Islam, Hinduismen och 

Buddhismen, Livets bok. Böckerna nämner inget om författarens bakgrund. 

 

I Religion B står inte ett spår att finna om dessa kulturer utan de återfinns i seriens första bok 

Religion A. I kapitlet Tre olika samhällen – tre typer av religioner används ingen uttalad term 

likt etniska religioner men kapitlet omnämner samtliga förcolumbianska högkulturer maya, 

azteker samt inka. Kapitlet omfattar 27 sidor. I Jägarnas och samlarnas värld, som är det 

första samhället som presenteras, får läsaren veta att bl.a. indianerna hade schamaner, en man 

eller kvinna som botade sjukdomar. Efter denna beskrivning av en genusneutral schaman får 

läsaren genom en värdeladdad formulering; ”Men inte nog med det, schamanen kunde 

försänka sig i trans och resa till främmande världar”18, veta hur annorlunda de är från oss 

vilket riktar läsarens uppmärksamhet mot det beskrivna som främmande och avvikande. I 

böndernas värld som är det nästa samhälle som beskrivs får läsaren kännedom om 

människooffer. Texten beskriver hur bönderna såg på sitt brukande. För bönderna var all mat 

var helig och som resten av naturen var den levande. Tanken var att allt levande som togs som 

mat hade en själ, så vid skörd dödades växterna. 

 
Den tanken ledde till att en del bönder höll heliga fester med blodiga människooffer. Kraften från 

de liv som spilldes tänktes ge näring åt grödan. En del folk offrade slavar och krigsfångar, andra 

sin egen hövding, somliga tog död på unga pojkar och flickor från den egna stammen – sätten var 

många och skilde sig från plats till plats.19

 
                                                 
18 Molund (2003), s. 11 
19 Molund (2003), s. 18 
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I texten finns det inget som explicit säger att detta har att göra med de förcolumbianska 

högkulturerna, utan att det var en generell företeelse hos bönderna över tid. Ingen speciell 

kultur pekas ut eller får företräde i avsnittet. Människooffrandet ges enbart en agrikulturell 

förklaring vilket är ensidigt. Mer dynamiskt vore det om texten tagit med människooffrandet 

som ett sätt att blidka gudarna som kanske var det övergripande syftet med denna fruktbarhets 

rit inte att blodet skulle ge växterna näring. 

 

Det tredje samhället som boken beskriver är städernas och stormännens värld. Avsnittet 

berättar hur högkulturer utvecklats världen över och läsaren får veta att de främst uppstod i 

bördiga floddalar. I detta avsnitt får studiets område ett relativt stort utrymme då maya och 

azteker får tre sidor i anspråk av de 27 som kapitlet inkluderar. Efter en presentation av 

högkulturen kring Mesopotamien, omnämner texten Inkariket i ett kort stycke. I det beskrivs 

hur kungen av sin samtid ansågs som halvt gudomlig samt att makten tilldelats honom av 

gudarna, en företeelse med global spridning då denna föreställning fanns i såväl Kina som i 

Egypten. Texten går sedan vidare och förklarar varför många mäktiga riken byggde pyramider 

och höga tempel. Byggnaderna som babylonierna, egypterna, aztekerna och mayaindianerna 

uppförde strävade mot himlen som var maktens boning. Här visar texten på ett bra sätt 

gemensamma drag mellan olika högkulturer. Texten visade först hur kungar i vitt skilda delar 

av världen sågs som gudomligheter och att deras mandat att regera tilldelats av en eller flera 

gudar. Det hade varit att föredra att texten utöver denna förklaring även beskrivit berättat att 

kungen var överhuvud för en viss etnisk grupp som i sin tur hade fördelar mot andra 

grupperingar inom riket vare sig de var assimilerade eller inte. Det är något som texten 

framför implicit då den citerar ur mayas heliga texter hur gudarna lovade maya, som är en 

etnisk grupp, skall få råda över alla stammarna. Sedan beskrivs att flera mäktiga riken 

uppförde höga byggnadsverk för att på så vis komma de himmelska gudarna närmare vilket 

på ett tydligt sätt visar gudarnas betydelse i religionerna och för folkgrupperna. För maya och 

aztekerna beskrivs hur de som tack för sin maktställning ger gudarna blodsoffer genom att 

skänka dem fiendens kroppar. Lite fel blir det sedan då texten säger att de överlevande blev 

till lydfolk. Felet ligger inte i sak utan i sin syftning. Läsaren kan lätt tro att det enbart var de 

som överlevde själva offerriten som blev till lydfolk, vilket inte riktigt kan anses som en riktig 

beskrivning. Flera skildringar av aztekernas offrande tyder på att få undgick döden då offret 

valts ut, det var istället de överlevande i den gruppering som offret tillhörde som blev till 

lydfolk. En förklaring till spanjorernas snabba erövring av aztekerna anses vara aztekernas 

krigsteknik. Den gick ut på att ta tillräckligt med levande fångar för att göra gudarna nöjda vid 
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offrandet, inte att så många som möjligt av motståndarna skulle dödas i striden. Den strategin 

hade däremot spanjorerna. När aztekerna tagit tillräckligt med offer avbröts striden och de 

överlevande blev till lydfolk. Texten beskriver vidare att det var kungen som ansvarade för att 

kontakten med gudarna var god och vid uppror bland lydfolken så stundade nya offer. Vidare 

beskrivs att kungalängderna som finns bevarad i mayas helige texter var en bön om rikets 

framtida trygghet. Genom skrivkonsten bevarades kungalängderna och de läskunniga kunde 

se att etniska grupperingar avlöst varandra genom krig vilket visade att inget rike varade för 

evigt. Alla kunde de någon gång störtas. Texten beskriver bönen som att kungen var den som 

hade kontakten med gudarna och att det var av stor vikt att denna kontakt inte bröts, gjorde 

den det var riket dagar räknade. För att upprätthålla kontakten med gudarna skildras i texten 

hur mayas heliga skrifter berättar hur mycket en kung måste lida. 

 
Han [kung Gucumatz, min anm!] fastade, hans tunga genomborrades så att ett rep fulla av törnen 

kunde dras genom hålet. Blodet samlades upp och offrades till gudarna, som nu blev öppna för 

förslag. Att ge och ta, var det som gällde. ”Du som skänker oss överflöd, som skänker döttrar och 

söner. Vänd mot oss din makt och rikedom”, kunde kungen böna. ”Beskydda mina söners och 

stormäns liv och växt. Låt dem som försörjer och livnär Dig föröka sig och bli allt fler, de som 

åkallar dig på vägarna, på fälten, på flodstränderna, i ravinerna, under träden och i snårskogen.”.20

 

Citatet visar läsaren hur annorlunda deras trosföreställning är vår västerländska vilket leder 

till exotism. Det är makabra scener som utspelar sig då tungan genomborras vilket förstärks 

av den bild som finns representerad på sidan. Bilden föreställer en tungspets i naturlig storlek 

som sticker ner från sidans överkant. Från den droppar det blod. Dropparna är placerade 

mellan textspalterna på sidan. Texten fortsätter sedan med att beskriva en undergångsmyt. Jag 

väljer att citera stycket i sin helhet. 
 

Läs aztekernas myt om det folk, toltekerna, som de själva efterträtt som stormakt. 

 

Myten om toltekernas fall 

Släktfejd och blodshämnd! Ett stort sällskap tolteker flydde från oroligheterna i hemstaden 

Tlapallan. Deras präst varnade för att de skulle straffas igen. Efter 512 år skulle en mystisk herre 

födas till tronen. Barnet skulle födas med en naturlig krona av lockigt hår. Slutet var då nära. 

Tolteckerna gav sig iväg mot den uppåtgående solen. Under färden mot öst sådde de nya fält och 

grundade nya städer. De byggde ett väldigt hus av solstrålar med tillräcklig plats för hela folket. 

Slutligen grundade de Tollan som blev huvudstad i deras rike. Toltekerna var skickliga arkitekter, 

                                                 
20 Molund (2003), s. 32 
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träsnidare, silver- och guldsmeder och juvelerare. De älskade att tala, läsa dikter och måla böcker. 

De odlade korn, bomull, bönor och andra grödor. Kvinnorna vävde eleganta och färgsprakande 

dräkter. Allt var frid och fröjd tills en ung vacker kvinna besökte den sjunde kungen i hans palats. 

Med en hälsning från sina föräldrar räckte hon kungen konserverad agave och mörk honung från 

samma växt. Kungen var förtjust över gåvorna, men inte helt tillfredsställd: 

- Jag längtar efter dig! Sa han, slet av den unga flickans kläder och våldtog henne. Sonen hon 

senare födde bar de illavarslande tecknen som tidigare förutspåtts. Tolpitzin som sonen hette var 

till en början dygdig och vis. Men ödets makter förvred hans sinnen. Kungen, hans hov och 

vasaller började frossa i illdåd. Folket i Tollan började följa deras dåliga exempel. Skulle en 

förnäm kvinna vallfärda till något tempel eller helig stad, passade hon på att förföra prästen. 

Följande år genomled toltekerna tunga regn och stormar. Många byggnader förstördes. I hundra 

dagar regnade det, sedan följde torka, frost, blixtar och hagelstormar. Alla träd och till och med 

agaveväxterna dödades. Maskar och gräshoppor förstörde grödan. Allt lagrat korn åts upp av 

skalbaggar. Vid denna tid fann man ett ljushårigt barn på en bergstopp utanför staden. När han såg 

barnet fruktade han att det var ett dåligt omen och lät sätta tillbaka det. Efter ett tag började 

barnets huvud att ruttna och stanken dödade människorna runtomkring. Odören spred sig och 

orsakade pest. Nio av tio tolteker dog. Den slutliga olyckan – främmande krigshärdar – stod nu 

utanför huvudstaden Tollan! Fullkomligt överlägsna tvingade de Topiltzin att lämna staden. Han 

övergav ett dött och avfolkat land. Fienderna hade rivit templen och burit iväg palatsets skatter. 

Landet låg härjat och ofruktbart. Tollans dagar var till ända.21

 

Denna text utger sig att beskriva en myt om ett rikes uppgång, aztekernas, på ett annat rikes 

bekostnad, toltekernas. Boken har tidigare beskrivit mytbegreppet utifrån en tanke att det skall 

förstås i rak motsats till det som i dagligt tal menas med en tom fantasi. En myt kallas de 

berättelser som kretsar kring livets stora frågor där gud ofta griper in i handlingen på ett 

avgörande sätt, samt att ett folks myter är så betydelsefulla att de kan anses heliga.22 Det är 

bra trots att en djupare genomgång vore önskvärd. Det ovanstående citatet kan anses som 

mycket värdeladdat. Där beskrivs hur kungen på ett mycket brutalt sätt våldtar en ung flicka, 

hur ett barn lämnas att dö på toppen av ett berg och att dennes huvud ruttnar så att nio av tio 

tolteker dog av odören. Det föreligger inget skäl till att tvivla på mytens existens eller att en 

myt tas upp i ett läromedel men, frågan blir som den Härenstam för fram om vad som skall 

väljas ut som representativt för en religion eller kultur som får mycket liten täckning i 

läromedlen?23. 

 

                                                 
21 Molund (2003), s. 32f 
22 Molund (2003), s. 14 
23 Härenstam (2000), s. 75 
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Det är rimligt att ställa sig frågan om denna myt eller kapitlet i helhet beskriver vad som kan 

anses som central kunskap för detta område? Jag hyser även tvivel på akribin i det citerade. 

Det förefaller vara en historisk hopblandning. Det stämmer så till vida att toltekernas kultur 

till stor del beredde vägen för Aztekerna, men arkeologiska fynd pekar mot att Tollan (eller 

Tula) tycks ha övergivits i mitten på 1100-talet e.v.t. De avslutande raderna beskriver hur 

odören från det förruttnande barnet fick 90 procent av toltekerna att dö av pest samt att 

fullkomligt överlägsna fiender rev och länsade templen. När européerna kom till den 

amerikanska dubbelkontinenten i slutet av 1400-talet förde de med sig vad som förefaller vara 

smittkoppor. Någon pest var det inte tal om då den aldrig existerat där. Indianernas dåliga 

motstånd mot de europeiska sjukdomarna gjorde dödligheten enorm bland dem, något som 

bekräftas från skildringar både från Corses och från Pizarros erövringar. Det förefaller som 

om slutet beskriver aztekernas fall och inte deras föregångare toltekerna. Det presenteras en 

bild i anslutning till stycket. Det är en tecknad bild som visar ett Mesoamerikanskt tempel där 

offer av människor pågår. Bilden följs av en bildtext där det står: ”Aztekiska präster offrar två 

fångar åt gudarna. Efter det att hjärtat skurits ut halshöggs och flåddes offren. Huden bars 

sedan av en präst i tjugo dagar.”24. Det är lätt att föreställa sig hur en elev som bläddrar 

igenom boken fastnar vid denna makabra bild av de stereotypt skildrade aztekerna och att den 

etsar in ett exotiskt intryck av denna kultur i läsarens minne. 

 

Till skillnad från stycket om böndernas värld, som var suggestiv och förklarade blodsoffer 

som näring åt grödorna, så gav avsnittet om Städernas och stormännens värld blodsoffret en 

rikligare förklaring då det var ett sätt att blidka gudarna. Bokens sätt att dela in kapitlet i tre 

separata delar gör att eleven kan tro att det som förekom i t.ex. böndernas värld var isolerat till 

den gruppen och inte i samhället i stort. Det förefaller vara både vara missledande och i viss 

mån motsägelsefullt som t.ex. när förklaringen av blodsoffret fått två olika innebörder i två 

”separata världar”. 

 

Sammanfattning: 

☼ Maya, azteker och inka omnämns 

☼ Relativt stort eget textutrymme, ca 3 sidor 

                                                 
24 Molund (2003), s. 33 
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☼ Placerar inte in kulturerna under någon religionsvetenskaplig term inom ramen för 

etniska religioner utan under kapitlet Tre olika samhällen – tre typer av religioner, ca 

27 sidor 

☼ Problematisk kapitelindelning 

☼ Tveksam akribi, klichétänk och schablonbilder 

☼ Exotism - makabra skildringar utan djupare förklaring i både bild och text 

☼ Blodsoffer först beskrivet som näring åt växterna för att sedan få en rikligare 

förklaring som ett sätt att blidka gudarna 

 

3.4 Förlaget Liber 

I studien ingår en av förlagets ämnesböcker i religionskunskap. 

 

3.4.1 SO-S – Religion ämnesboken 

2003 kom den första upplagan av SO-S Religion som är förlagets ämnesbok för grundskolans 

år 6-9. Den är författad av Ingrid Berlin och Börge Ring där bokens 365 sidor är indelad i fyra 

delar med huvudkapitlen; Del 1 – Etik, Systerreligionerna, Judendom, Kristendom, Islam, 

Hinduism, Buddhism, samt Filosofi. Del 2 – Etik, Traditionella religioner, Flodkulturer, 

Antiken, Nordens forntid, Filosofi. Del 3 – Etik, Judendom, Kristendom, Islam, samt Filosofi. 

Del 4 – Etik, Hinduism, Buddhism, Kinas religioner - Konfusianism och Daoism, Japans 

religion - Shintoism, Andra livsåskådningar, samt Filosofi. 

 

I SO-S Religion finns det inget eget avsnitt av de studerade kulturerna inte heller omnämns de 

på något ställe i boken. Det närmaste vi kommer är under det kapitel som författarna valt att 

rubricera som Traditionella religioner som fått 18 av bokens 365 sidor i anspråk. Att de valt 

termen traditionella religioner förklaras med att den visar på att alla religioner i kapitlet ”står 

för en gammal tradition i landet de kommer ifrån”. Jag anser formuleringen bra då den 

undviker att det studerade får en museal karaktär. Kapitlet inleds med följande rader: 

 
Columbus upptäckte Amerika år 1492 och kallade det land han fann för ”Den nya världen”. Men 

så ny var den inte, för där hade det bott människor i flera tusen år. Under 1400-talet och framåt 

kom fler och fler ”nya” länder att upptäckas och i samband med det också ”nya” religioner. 

Religionerna var olika varandra, men hade det gemensamt att de representerade gamla religiösa 
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traditioner i landet de uppstått i. Men det dröjde ända fram till 1500-talet innan européerna lärde 

känna dessa religioner.25

 

Denna beskrivning är bra då den gör ursprungsbefolkningens religion och kultur levande. 

Läsaren får veta att det redan fanns kulturer i Amerika som byggts upp under tusentals år och 

att de inte alls var ”nya”. Ordet upptäckte anser jag vara ett utmärkt ord att använda då ordet 

signalerar att någonting okänt och därmed spännande presenteras för läsaren. Med 

formuleringar som upptäckten av ”nya världar” så upptäcktes också ”nya religioner” skapas 

ett utrymme i tolkandet så att lust kan infinna sig hos läsaren för att ta reda på mer om dessa 

religioner, något som uttrycket ”lärde känna dessa religioner” också inbegriper. Dessa och 

liknande formuleringar skapar ett förtroende gentemot läsaren att det inte är någonting 

konstigt eller annorlunda som kommer att presenteras i texten. De problematiserar även över 

andra termer som brukar användas på området. De menar att ända sedan européerna mötte 

dessa ”okända länder” med ”nya” religioner så har man haft svårt att hitta ett bra namn på 

religionerna. Läsaren får veta att man tidigare kallade dessa för primitiva religioner genom 

föreställningen att de var outvecklade. Två andra namn som används idag skriver de är 

naturreligioner och de skriftlösa folkens religioner. 

 

Under rubriken gemensamma drag har de överst placerat den liknelse religionerna har med 

varandra som säger att: 

 
Det som först och främst är gemensamt för de traditionella religionerna är att de i mycket liten 

utsträckning har spritts runt världen. Där religionerna har uppkommit har de stannat kvar. 

Visserligen har de blandats med varandra ibland, även med kristendom och islam. Men ingen av 

de traditionella religionerna har spritts över hela världen på samma sätt som kristendom och 

islam.26

 

Åter igen får läsaren det förstått för sig att dessa religioner är närvarande och genuina, i stället 

för som bl.a. Dahlin och Härenstams studier visat, att religionerna/kulturerna vanligen 

presenteras som främmande och museala.27 Vidare beskrivs de svårigheter som föreligger ett 

västerländskt perspektiv då vi läser om dessa kulturer. Ord som magi och förfäderstro kan lätt 

missförstås. För att komma över svårigheten som föreligger ett västerländskt perspektiv, har 

                                                 
25 Berlin m.fl. (2006), s. 69 
26 Berlin m.fl. (2006), s. 71 
27 Dahlin (2006), s. 38 ff, Härenstam (2000), s. 79 
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de på ett genialt sätt valt att ta upp en text skriven av Tage Danielsson. Jag väljer att citera 

delar av texten då den belyser problemet på ett utmärkt sätt. 

 
Sagan om ett underligt folk 

Det var en gång en ung afrikan, som under ett år besökt ett land på norra halvklotet (Sverige). Det 

var ett väldigt exotiskt land med djurälskande invånare, började han sin berättelse vid återkomsten 

till sin hemby. Några dagar under början av solperioden dyrkade de med stor iver sina fjäderfän. 

De smyckade sina hem med hönsfjädrar och bilder av kycklingar, de förtärde ägg av olika 

konsistens, de klädde ut sina barn, tände eldar och smällde raketer. Det var någon slags ond 

gudom de försökte skrämma bort. … Det hemskaste hände mig då nätterna var som allra längst. 

En natt öppnades min dörr och en mängd kvinnor i vita, fotsida klädnader trängde in. En kvinna 

hade ljus kring sitt hår och allesammans sjöng om hästar och grisar och talade om katter. I detta 

land var det sällan som jag hörde någon tala om sin gud. Men jag fick vara med och se när de 

firade den stora grisfesten. De anrättade grisen på många olika sätt, och när de på första dagens 

afton hade ätit – DÅ kom deras gud. Ja de sa ju aldrig att det var så, men jag förstod nog. Han 

liknade vår gamle medicinman – med mask för ansiktet och med underliga kläder. … Det är ett 

mycket underligt och exotiskt folk.28

 

Kapitlet tar upp traditionella religioner i Afrika, Samerna och deras religion, samt 

Traditionella religioner i Nordamerika. Stycket om religionerna i Nordamerika nämner inget 

om studiets kulturer vilket är synd. Under ett samtal jag hade med Staffan Brunius, intendent 

på etnografiska museet i Stockholm och expert på studiets kulturer, frågade jag honom vilken 

hans åsikt var i frågan om under vilken religionsterm vore bäst lämpad för kulturerna maya, 

inka och aztekerna. Brunius var mycket tydlig i sitt framförande att oavsett vilken kultur man 

än talar om på den Amerikanska dubbelkontinenten under förcolumbiansk tid, så är grunden 

för dem alla schamanism. Det gäller oavsett om kulturen består av små byar med enstaka tält, 

eller om det är stora regioner med stadsbyggande samhällen och högkulturer, om det ligger på 

prärien, i djungeln eller som hos inkas högt uppe bland bergen. Det hade alltså på ett enkelt 

sätt gått att inkludera kulturområdet Latinamerika genom att poängtera schamanismens 

utbredning på dubbelkontinenterna. I den inledande delen av kapitlet presenteras en faktaruta 

om schamaner där det står att schamaner bland annat finns hos indianer och hos olika folk i 

Sibirien, samt hos vår egen ursprungsbefolkning samerna. Kapitlet innehåller en karta där 

ursprungsbefolkningar finns utmärkt. Mesoamerika är inte utmärkt på kartan som ett område 

för ursprungsbefolkningar, medan kulturen i Centralanderna finns med. 

 
                                                 
28 Berlin m.fl. (2006), s. 72 
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Sammanfattning: 

☼ Helt utelämnat studiets kulturer 

☼ Använder termen traditionella religioner för det geografiska och religiösa område där 

kulturerna inbegrips, ca 18 sidor 

☼ Bra problematisering kring termer 

☼ Text och bild fri från exotism och museal förnimmelse 

☼ Bra exempeltext med sagan om ett underligt folk 

☼ Kartbild som markerar ut Centralanderna men utelämnat Mesoamerika 

☼ Sticker ut som ett modernt läromedel som följer med i religionsvetenskapliga frågor 

 

3.5 Förlaget Natur och Kultur 

I studien ingår två av förlagets ämnesböcker i religionskunskap. 

 

3.5.1 PULS – Religion för grundskolans senare del 

År 2002 kom förlagets serie Puls ut för grundskolans senare del med läromedlet Grundbok 

Religion. Studien använder sig av den första upplagans femte tryckning på 282 sidor som 

utgavs 2007. Läromedlet är författat av Lennart Göth och Katarina Lycken. Boken är avsedd 

att användas från skolår 6 eller 7 och den är uppbyggd kring tre indelningar: Att vara religiös, 

och att inte vara det, Religioner i världen, samt Och allt det där andra, då? med kapitlen: Del 1 

– Är du religiös?, Vad tror du om rätt och fel? Del 2 – Naturnära folks religioner, Hinduism, 

Buddhism, Judendom, Kristendom, Islam. Del 3 – Religion i Sverige, i går, i dag, i morgon, 

Rörelser i tiden: marxism, feminism och ekosofi, samt Och allt det där andra, då? Boken 

nämner ingenting om författarnas bakgrund. 

 

Tidigt i det 20 sidor långa kapitlet Naturnära folks religioner, presenteras en karta där det är 

utmärkt var i världen som naturnära folk lever. Där visas att de bl.a. lever utspritt över hela 

den amerikanska dubbelkontinenten, medan det i Mesoamerika och i Centralanderna ner mot 

de centrala delarna av Amazonas är en mer homogenitet kring denna religionsform. Det enda 

boken omnämner som riktar sig mot en av studiets kulturer är ett stycke som beskriver hur 

quechuaindianer idag använder offer. 
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När en quechuaindian ska plantera potatis, måste han först offra till jordmodern: en skål majsmjöl 

hälls i den första potatisfåran, och några kokablad grävs ned i marken. Först när jorden fått sitt, 

kan de potatisar han sätter gro och ge skörd. Om inte de regler som finns kring jakt eller jordbruk 

följs, rubbas balansen i tillvaron. Följderna av detta kan skada den enskilde och ibland hela folket. 

Man kan drabbas av sjukdomar, missväxt eller dålig jaktlycka.29

 

Inkas hade sitt ursprung från denna etnicitet och citatet är hämtat ifrån kapitlet: Naturnära 

folks religioner under stycket det naturliga och det övernaturliga. Texten visar på ett bra sätt 

att det i Centralanderna fortfarande talas det språk, quechua, som var inkas tungomål samt att 

religiösa föreställningar, utöver språket, överlevt och fortfarande praktiseras in i våra dagar. 

Att texten inte nämner quechuaindianernas hemvisst är lite synkront för kapitlet som har en 

generaliserande karaktär i positiv bemärkelse. I stället för att som flera andra läromedel visat 

exempel på med att indela kapitlet och lyfta fram en viss kultur som exempel för denna 

religionsform, så har denna bok valt att fokusera mest på beskrivningen av en helhetsbild. På 

ett antal ställen nämns indianer från både Nord- och Sydamerika. Författarna bygger på ett bra 

sätt upp en förståelse för denna religionsform som likvärdig andra religionsformer i ett initialt 

skede i boken genom att rubricera bokens andra del till Religioner i världen. Där förklaras att 

det finns många olika religionsformer i världen och att de kan delas in i tre ”familjer”. 

Författarna gör klart att en del religioner har sprids över hela världen och har många 

anhängare som gjort dessa religioner till världsreligioner. Dessa kan i sin tur delas in i två 

”familjer”. Till den ena hör hinduism och buddhism som båda härstammar från Asien. Till 

den andra hör judendom, kristendom och islam, ibland kallad för de abrahamitiska 

religionerna, med sitt ursprung från mellanöstern. Den tredje ”familjen” är enligt boken de 

naturnära folkens religioner. 

 
Det är religioner som var och en har få anhängare, som lever i avgränsade områden. Det finns 

därför stora skillnader mellan naturnära folks religioner. Ändå finns det också många likheter. 

Religionerna beskriver världen som en helhet. Människan och naturen hör ihop. Och för att 

världen skall fungera, måste dessa olika delar vara i balans med varandra.30

 

Läsaren får på ett tidigt stadium reda på att denna religionsform är en ”familj” som ingår i den 

helhet som utgörs av all världens religioner. Den främsta skillnaden är att den utövas av färre 

människor i mer avgränsade områden. Denna förståelse förstärks senare i texten då det 

                                                 
29 Göth m.fl. (2007), s. 65 
30 Göth m.fl. (2007), s. 56 
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klargörs att det finns likheter mellan de olika religionerna inom en familj och att det ibland 

kan finnas likheter mellan religionerna inom olika familjer, men att dessa olikheter och 

skillnader inte får glömmas bort då varje religion har sin egen syn på världen, det gudomliga 

och på människan! Boken för på ett bra sätt resonemanget kring vilket begrepp som skall 

användas på denna ”religionsfamilj” och jag anser att boken på ett pricksäkert sätt slagit 

hammaren på spiken då de namngett stycket som tar upp problemet Många folk med ett ord. 

Att de valt just naturnära folks religioner förklaras genom att: 

 
Begreppet naturnära folks religioner försöker förmedla [min kurs!] just detta: det handlar om folk 

som – oavsett levnadssätt – har det gemensamt att naturen spelar en stor roll i deras svar på 

frågorna om livets mening.31

 

Boken beskriver också på ett bra sätt denna traditions sätt att se på döden genom att ställa 

frågor till läsaren När är en människa död? Är en människa död när man kan begrava henne? 

Är en människa död när ingen minns henne längre? Eller vad betyder det att en människa är 

död? Med dessa frågor visas att det inte finns något entydigt svar på det och att svaren skiljer 

sig åt mellan olika religioner, men att de flesta naturnära folken räknar med att de som dött på 

något sätt ändå finns kvar bland de levande. Deras gräns mellan vad som är levande 

respektive dött är inte så tydlig då kroppen kan ha flera själar. Denna förklaring, samt andra 

bra exempel leder läsaren in i en förståelse kring förfäderskulter, magi, häxkonster och andre 

företeelser som är förknippade med denna religionsform och dessa begrepp förklaras och 

tolkas på ett bra och värdeneutralt sätt i texterna. Kapitlet tar också på ett bra sätt upp 

schamanen där dennes roll grundligt gås igenom under fem sidor och där för läsaren bl.a. reda 

på hur man blir schaman, vilka verktyg som denne använder sig utav, hur schamaner arbetar 

och verkar idag samt deras roll i kulturen och i religionen. Schamanens roll beskrivs som 

oerhört viktig då det är schamanen som rättar till då något gått fel i balansen i förhållandet 

mellan den känsliga naturen. Med sina egenskaper kan schamanen försöka få kontroll över 

eller blidka de krafter som skapar olyckan/obalansen, dels genom riter, men också genom att 

hämta kraft i den andliga världen. Bra med boken är även dess tydliga faktatexter som ligger 

ute i marginalen som ytterligare förtydligar det som figurerar i löptexten. I exemplet om 

Schamanen står det. 

 

                                                 
31 Göth m.fl. (2007), s. 62 
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Ordet schaman kommer ursprungligen från Sibirien och kan översättas med ”den som vet”. Ordet 

brukar användas om den specialist som fungerar som kanal mellan det naturliga och det 

övernaturliga. Schamanen har olika namn i olika kulturer: bland samer talar man om nåjden, bland 

navajoindianerna om sångaren, bland andra folk om medicinmannan eller medicinkvinnan och så 

vidare. Både män och kvinnor kan vara Schamaner.32

 

I denna lilla faktatext får läsaren reda på att schamanen inte är ett liktydigt begrepp utan att 

det förkommer flera namn på samma företeelse beroende på vilken kultur som studeras men 

att denne är en specialist som innehar en speciell kunskap som de övriga i samhället saknar, 

samt att ”ämbetet” är genusneutralt då både män och kvinnor kan bli schamaner. Då all 

religiös företeelse i det förcolumbianska Amerika på kulturell, etnisk eller geografisk basis 

bygger på shamanism är en saklig framställning av denna av yttersta vikt för studiet. Genom 

en saklig presentation av dagens schamanism kan läraren på ett enklare sätt förankra dess 

historiska roll för såväl inkas som de mesoamerikanska kulturerna. 

 

Sammanfattning: 

☼ Nämner quechuainianerna som är ättlingar till inka vilket gör kulturen levande 

☼ Använder termen naturnära folks religioner för det geografiska och religiösa område 

där kulturerna inbegrips, ca 20 sidor 

☼ Fri från exotism, skapar en djup förståelse 

☼ Bra faktatexter i marginalen 

☼ Värde neutral skildring av termer som magi, förfädersdyrkan, etc. 

☼ Bra avsnitt om schamanism som med lätthet kan förankras historiskt 

☼ Kartbild där båda kulturområdena är representerade 

☼ Ett mycket bra exempel på läromedel som är modernt och som följer den 

religionsvetenskapliga utvecklingen 

 

3.5.2 SOL 3000 Religion och liv 7-9 

Den andra serien som studien tar upp från förlaget är SOL 3000 Religion och liv 7-9 skriven 

av Leif Berg. Boken är uppbyggd årskursvis och tematiskt över 438 sidor. Läromedlet utkom 

2001 men studien använder den första upplagans sjunde tryckning som utgavs 2008. Religion 

och liv 7 innehåller temana: Människan i universum med kapitlet Vetenskapens värld. Tema: 

                                                 
32 Göth m.fl. (2007), s. 71 
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Bibeln – böckernas bok med kapitlen Bibeln och vår värld, Gamla testamentets värld, samt 

Jesus och Nya testamentet. Tema: I antikens värld med kapitlen Grekland – religion och 

vetenskap, samt Romarriket – religionerna blandas, samt Temat: Rätt och fel. Religion och liv 

8 med temat: Kristendomen i världen och kapitlen Katolska kyrkan under tvåtusen år, 

Ortodoxa kyrkan, Protestantiska kyrkor, samt I Sverige under tusen år. Religion och liv 9 med 

temana: Värdens religioner indelat under kapitlen Judendomen – först men minst, Islam – 

under Guds vilja, Hinduismen – Indiens religion, Buddhismen – stillhetens tro, Kina och 

Japan – ett myller av religioner, samt Skriftlösa religioner – magi och andar. Tema: Fri att 

tänka själv med kapitlen Från tvång till frihet, samt Tio viktiga val. Boken nämner ingenting 

om författarnas bakgrund. 

 

Ingenstans i läromedlet nämns studiets kulturer explicit. I kapitlet som fått titeln Skriftlösa 

religioner – magi och andar, omnämns kulturerna implicit genom att texten delvis handlar om 

indianer i allmänhet utan någon geografisk distinktion. Kapitlet (och boken för övrigt) är 

uppdelat i två nivåer där den första nivån fått 6 sidor i anspråk och den andra nivån ytterligare 

7 sidor. Först under den första nivåns sista stycke, Naturreligion – skriftlös religion, beskrivs 

innebörden av kapitlets term. 

 
Människor vars liv är starkt beroende av naturen har traditionellt kallats för naturfolk. Och deras 

tro och riter har kallats naturreligioner. Eftersom naturfolken oftast inte kände till skrivkonsten, 

har de inga gamla, heliga skrifter. I stället höll de sin kunskap levande i minnet och förde det 

vidare från person till person. Därför kallar man deras religioner och kulturer för skriftlösa.33

 

Det framställda är inte fel, men tongången i detta stycke anser jag ändå leder mot exotism. En 

fråga att ställa mot texten är vilka samhällen eller kulturer som inte har ett starkt 

naturberoende? Visst poängterar texten att människornas liv skall vara starkt beroende av 

naturen, men läsaren kan ledas till tankar att dessa folk befinner sig på en primitivare nivå än 

framförallt den västerländska kulturen som utgör ramen för perspektivet. Lägger man där till 

att de oftast saknar kunskap kring skrivkonsten och att de därför höll sin kunskap i minnet 

infinner sig en museal känsla. Det kan poängteras att det skrivna språket, vad vi idag känner 

till, enbart har utvecklats självständigt på ett fåtal platser i världen, varav Mesoamerika utgör 

en. Författaren försöker sedan få en rätsida på problemet genom att tillägga ”I vår tid blir 

förstås skrivkonsten allt mer spridd också bland dessa folk”, men försöket blir klumpigt och 

                                                 
33 Berg (2008), s. 519 
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nedvärderande.34 Inom religionsvetenskapen finns det fog för att använda skriftlösa som term, 

men viktigt är då att författaren problematiserar begreppet skriftlösa då det besitter en 

negation som allmänt syftar till en definition som visar på en kulturell skillnad genom att de 

saknar något som vi har.35 Mer problematiskt blir förhållningssättet mot termer som magi, 

onda andar, förfädersdyrkan, skrämmande trollkarlar m.fl. som inte av författaren i ett initialt 

skede satts in i sin kontext, dvs. utanför den västerländska. I stycket: Kan man tro på 

medicinmannen? Får läsaren veta att medicinmän finns hos alla naturfolk och att ”de 

motsvarar läkare och präster hos oss” samt att de innehar en stor skicklighet som gör dem 

högt respekterade inom sin kultur.36 Denna förenkling är problematisk i sig då den t.ex. 

likställer en medicinman och en läkare. Värre är den fortsatta textens fördummande och 

nedgörande av dessa medicinmäns avsikter då läsaren får veta att: 

 
Alla medicinmän är dock inte kloka och kunniga. Det finns många exempel på hur sjuka 

människor har fått fel behandling av medicinmän. Kogödsel och andeutdrivning hjälper 

exempelvis inte mot AIDS och malaria. Och när patienten till sist kommer till sjukhus, kan det 

vara för sent att rädda hans liv.37

 

Det är först på den andra nivån i texten som det problematiseras litet kring termer som magi 

etc. Problematiskt kan vara att det inte är säkert att det kommer alla elever till del då t.ex. 

”kunskapssvaga elever” i sin studieplan kanske inte tilldelats denna svårare andra nivå vilket 

gör att dessa elever helt missar hela förklarningsresonemanget. Det finns på flera ställen i 

kapitlet exempel som förstärker en bild av det exotiska och museala i dessa kulturer. 

 
Vi är i en afrikansk by i mellersta Afrika. En grupp släktingar står tysta och allvarliga runt 

förfädernas gravkullar. Så inleds kapitlet där författaren vill få läsaren att förstå hur folket känner. 

Hela släkten har fått det allt fattigare och någonting måste göras. Du Lukali, min far! Och andra 

som graven gömt! Varför vill ni skada oss? … Är ni arga på oss? … Vi har följt våra gamla regler, 

och vi har offrat till er som vi alltid gjort i vår släkt. Ta emot vårt offer och kom till vår hjälp! 

Därefter leder en av de unga männen fram en get. Den gamle får en kniv i sin hand och skär ett 

snitt i getens hals. Blodet forsar ut och samlas upp i en hink. Den gamle mannen häller sedan ut 

blodet över gravkullarna. Det är ett offer till de döda förfäderna.38

 

                                                 
34 Berg (2008), s. 519 
35 NE, band 16, s. 569 
36 Berg (2008), s. 518 
37 Berg (2008), s. 518 
38 Berg (2008), s. 515 
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Texten känns suggestiv och vill få läsaren att förstå hur människorna där känner. Till 

textavsnittet hör en bild. Det är en tecknad bild som föreställer den beskrivna situationen där 

en grupp människor samlats runt vad som förefaller vara förfädernas gravhögar. Vid dessa 

står en äldre man framför den övriga gruppen med den get som skall offras. Mannen står med 

händerna uppsträckta i luften och vidöppen mun. Jag anser att det är ett dåligt val att använda 

sig utav en tecknad bild då en levande kultur skall skildras. Bättre hade det varit om ett 

fotografi hade fått skildra denna sed och att texten hade beskrivit en verklig situation av en 

sed som fortfarande pågår. Den tecknade bilden och den uppdiktade historien bygger bara på 

det museala och främmande med denna religionsform. Det hade varit att föredra en text och 

bild som lyfter fram likheter kulturer emellan snarare än som kapitlet gör då den fokuserar på 

skillnader. 

 

Sammanfattning: 

☼ Helt utelämnat studiets kulturer 

☼ Använder termen skriftlösa religioner för det geografiska och religiösa område där 

kulturerna inbegrips, ca 13 sidor 

☼ Suggestiv text med en tecknad bild som beskriver en uppdiktad historia. Bättre att låta 

en verklig bild skildra en verklig händelse då en levande religion beskrivs. 

☼ Exotism då bl.a. medicinmännens avsikter fördummas 

☼ Problematiserar inte tillräckligt kring termer 

☼ Kapitlet som avhandlar skriftlösa religioner känns musealt 

 

3.6 Förlaget Bonnier 

I studien ingår en av förlagets ämnesböcker i religionskunskap. 

 

3.6.1 SO Direkt – Religion ämnesboken 

År 2005 utgav Bonniers förlag den andra upplagan SO Direkt - Religion ämnesboken för 

grundskolans senare del. Ole Högberg och Mats Sundqvist är författare till de 475 sidor som 

boken inkluderar och fördelar över tjugofem huvudkapitel; De stora frågorna, Religionens 

många former, Så trodde egypterna, Från Olympos till Hades – Greklands gudavärld, I 

romarriket – Ett myller av gudar, Gamla testamentet, Nya testamentet, Bibeln, Norden – Före 

kristendomen, Europa i backspegeln, Religion i Sverige – Kristendomen, Katolska kyrkan, 
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Ortodoxa kyrkan, Tvång och frihet, En ny tid – En ny tro, Etik – Modet att välja, Skriftlösa 

religioner, Världsreligionerna, Judendomen, Kristendomen, Islam, Hinduismen, Buddhismen, 

Religion i Kina och Japan, samt Apokalyps – Världens slut. Boken nämner inget om 

författarens ursprung. 

 

Ingenstans bland bokens 475 sidor omnämns studiets kulturer. Under kapitlet skriftlösa 

religioner talas det något om Amerikas indianer och kapitlet på 14 sidor inleds med ett stycke 

om vad naturfolkens religioner skall kallas där ett problematiserande sker kring valet av 

termer. 

 
Gemensamt för naturfolkens religioner är att de saknar skrift. Därför har man på senare tid 

övergått till att kalla dem för skriftlösa religioner.39

 

Författarnas argument kring rubriceringen av kapitlet till skriftlösa religioner kan ifrågasättas. 

Här har boken slagit fast att alla religionsformer som ryms under begreppet saknar skrift 

vilket är förknippat med avsevärd problematik.40 Jag anser det även som dålig akribi då vi vet 

att bl.a. den Mesoamerikanska kulturen med maya och azteker hade ett väl utvecklat 

skriftspråk till sitt förfogande och att maya nedtecknade sina heliga berättelser bl.a. i Popol 

Vuh där quiché-mayafolkets skapelsemyt finns bevarad.41 Kapitlet fortsätter med bokens 

disposition och där får läsaren reda på att i uppslaget om schamaner så kommer det att handla 

om hur det i ”Amerika inte var ovanligt att de tog hjälp av tobak och narkotika”.42 Påståendet 

saknar inte saklig grund utan problematiken är som jag anfört tidigare i vad som väljs ut som 

representativt för en religionsform som får mycket litet utrymme i läromedlen. Under 

uppslaget om schamaner förstärks det exotiska då det görs klart att i Amerika så brukade inte 

medicinmännen (som boken valt att kalla de Nordamerikanska schamanerna) föreställningen 

själsflykt, en företeelse som boken beskriver som en norm, utan de tog istället droger för att 

uppnå samma ändamål. Under rubriken, Amerikanska droger, beskrivs hur Columbus i slutet 

av 1400-talet kom till Amerika där han mötte indianfolk som använde droger för att komma i 

kontakt med andarna och stycket skildrar användandet av drogerna. 

 

                                                 
39 Högberg m.fl. (2005), s. 337 
40 Dahlin (2006), s. 38 
41 Hultgren (1983) 
42 Högberg m.fl. (2005), s. 337 
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Schamanerna bland waraostammen i Venezuela rökte omåttligt inför sina resor till andevärlden. 

På kort tid drog de i sig röken från inte mindre än trettio halvmeterlåga cigaretter gjorda på stark 

tobak. I trance följde sedan frisjälen rökslingorna upp i Tobakrökens hus. Där skulle schamanen 

lugna de onda makter som sände människorna sjukdomar.43

 

Stycket är komplicerat på flera sätt. För det första beskrivs indianernas sed som starkt 

avvikande och således föreligger exotism. För det andra ges den geografiska benämningen på 

Amerika olika syftningar då det ibland riktar sig mot Nordamerika och shamanerna som där 

kallas medicinmän med en kultur utan frisjälar och ibland mot Amerika i allmänhet där dessa 

personer kallas schamaner och inbegriper seden med frisjälar. Vidare får läsaren får först veta 

att de amerikanska indianerna inte hade frisjälar utan att de använde sig utav droger för att 

möta andarna. Sedan lyfter texten fram ett exempel från de amerikanska indianerna i 

Venezuela där kombinationen droger och friandar förekom. I nästkommande stycke berättas 

det hur indianer i Mexico och södra USA i hundratals år ätit ett numera narkotikaklassat ämne 

som utvinns ur en viss art av kaktusar. Huicholfolket i Mexico beskrivs ha använt denna drog 

sedan länge med syftet att komma i kontakt med människans mystiska urtid. Författarna lyfter 

även fram en modern nordamerikansk religiös rörelse, Native American Church, som är en 

blandning av kristendom och äldre indiansk tradition som med myndigheternas tillstånd får 

bruka drogen som utvinns ur denna kaktus då den anses vara fundamental för kulten. Åter 

igen lyfts det främmande och avvikande fram som en norm för shamanismen i allmänhet och 

de etniska religionerna i Amerika i synnerhet. Nästa gång kapitlet omnämner indianerna 

fortsätter förmedlandet av exotism då läsaren får reda på vad en trickster kan göra. En 

trickster beskrivs som en ickemänsklig gestalt som förkroppsligar alla sidor av livet då han 

gör alla misstag man kan tänka sig. Han är både klok och lättlurad, skapar och förstör och kan 

inte låta bli att följa sina omedelbara impulser. Han beskrivs som en god hjälpreda, en 

människans välgörare med en tvetydig och nyckfull sida som levde vid tidens början. 

 
Flera av berättelserna om honom handlar om hans sexuella bravader. Många av dem är rena kiss- 

och bajshumorn. Till exempel så berättas det om en trickster som kunde ta loss sin penis och sända 

iväg den som en fjärrstyrd robot.44

 

Att studiets kulturer inte omnämns annat än mellan raderna i boken förefaller vara extra 

märkligt genom bokens digra omfång men framförallt det faktum att boken inkluderar och 

                                                 
43 Högberg m.fl. (2005), s. 343 
44 Högberg m.fl., 2007, s. 345 
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avslutas med ett kapitel som heter Apokalyps – Världens slut, ett kapitel som med lätthet 

kunde ha gett plats åt de förcolumbianska amerikanska högkulturerna vars undergång av bl.a. 

historiker och religionsvetare ofta inbegriper apokalyptiska förklaringsmodeller. 

 

Sammanfattning: 

☼ Helt utelämnat studiets kulturer 

☼ Använder termen skriftlösa religioner för det geografiska och religiösa område där 

kulturerna inbegrips, ca 14 sidor 

☼ Exotism då boken skildrar indianers traditioner och föreställningar med fokus på 

droger och sexuella avvikelser 

☼ Rörig geografisk beskrivning 

 

3.7 Sammanfattande synpunkter 

Läromedelsanalysen har förstärkt en bild av att de båda kulturområdena Mesoamerika och 

Centralanderna ofta blir förbisedda i läromedlen fastän de är två av de sju ställen på jorden 

förutom de i Kina, Mesopotamien, Egypten, Indusdalen, samt Nigeria, där högkulturer 

utvecklats självständigt.45 Med fog kan det hävdas att de båda studerade högkultursområdena 

är religionsböckernas tabula rasa46 då enbart ett av de sju undersökta läromedlen uttryckligen 

omnämner framför allt den Mesoamerikanska kulturen mer utförligt i text och bild. Den 

samlade bilden av läromedlen är att när det geografiska och religiösa område där kulturerna 

inbegrips får utrymme i läromedlen så sker det i kapitel som de delar med andra religioner 

inom ramen för vad religionshistoriker brukar benämna som etniska religioner. Flertalet av 

läromedlen uppvisade en påfallande stor del av vad som kan tolkas som exotism i sina 

framställningar av denna religionsform. Där framhävdes det som är avvikande och annorlunda 

på bekostnad av det som är igenkännande och djuplodande. Det var framförallt två böcker, 

Natur och Kulturs Puls och Libers SO-S Religion som utmärkte sig som värdeneutrala och fria 

från exotism på ett föredömligt sätt. Båda böckerna utmärkte sig även i sin framställning 

genom att vara moderna i avseendet att de tycks följa med i den religionsvetenskapliga 

utvecklingen och vikta kapitlets innehåll mot förståelse av denna religionsform genom att, 

                                                 
45 Carrasco (1993), s. 114 
46 Med termen menas vanligtvis att människan föds utan förutbestämda egenskaper, och att alla hennes 

egenskaper är förvärvade under livets gång enligt den definition som John Locke i sin bok Essay concerning 
Human Understanding, 1689 framlade. Här syftar ”det tomma bladet” till att lite om dessa kulturer står att 
finna i det genomgångna materialet. 
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förutom att vara djuplodande och igenkännande i sina beskrivningar, också lyfter fram 

likheter, problematiserar termer, samt att de erhåller en god akribi. Mycket av detta omfattar 

även Gleerups Religionskunskap Kompakt, men den gav ett litet mer oordnat intryck med 

vissa missar i akribin. Läromedlet hade däremot en annan styrka då det exemplifierade 

ursprungsbefolkningars kamp om rätten till sitt land och motståndet mot att bli betraktade som 

turistattraktioner åt västerlänningar. Genom att blanda in politik och u-landsproblematiska 

religionsfrågor går läromedlet i linje med vad tidigare läromedelsstudier eftersökt.47 Ett 

sådant resonemang kunde även med fördel ha förts i Libers SO-S Religion under kapitlet Etik 

där författarna ställer frågan om vi kan minska svälten i världen?48 Kapitlet som är riktat mot 

år 6 ger inget svar på frågan vilket skapar en möjlighet att åter lyfta frågan i en senare del av 

boken och där föra ett mer djuplodat resonemang kring problematiken. Det enda läromedel 

som behandlade studiets kulturer var Interskols Religion A där beskrivningar av inkas fick 

litet utrymme till förmån för både maya och aztekerna. Författarna ger en bild av dessa 

kulturer som starkt avvikande från den västerländska vilket bidrar till att framställa dem som 

exotiska. Det som lyfts fram är det groteska och motbjudande som visualiseras genom bruket 

av bilder på blodiga tungor och tecknade bilder av människor som offras till gudarna. 

Bilderna förstärks av den tillhörande texten som förklarar att efter det att hjärtat skurits ut så 

både halshöggs och flåddes offren och att huden sedan bars av en präst i tjugo dagar. 

Ingenstans i avsnittet ges åt läsaren en chans att förstå denna rituella handling som innehåller 

så mycket komplexitet. Liknande framställningar görs i både Bonniers SO Direkt Religion och 

Natur och Kulturs SOL 3000 Religion och liv 7-9 då i man i Bonniers fall indikerar som norm 

att indianerna missbrukande droger i religiösa syften och med traditioner och förställningar 

som liknas vis kiss- och bajshumor och i Natur och Kulturs fall att medicinmän tror att de kan 

bota både AIDS och malaria med andeutdrivning och kogödsel, men att denna kur ofta leder 

patienten in i döden. Ett sätt att undgå textliga fällor som leder till exotism är att som både 

Libers SO-S Religion och Interskols Religion A gör att låta en text tala för sig själv. I SO-S 

Religion lyfts Tage Danielssons Sagan om ett underligt folk fram för att beskriva de 

svårigheter som föreligger då vi studerar dessa religioner utifrån ett västerländskt perspektiv 

medan Religion A publicerar en kopia av indianhövdingen Seattles brev som beskriver dennes 

syn på tillvaron. Flera böcker visar prov på motsatsen då delar av texten är suggestiv och i 

Natur och Kulturs SOL 3000 Religion och liv 7-9 så skildras en fiktiv händelse av en tecknad 

                                                 
47 Dahlin (2006), s. 42 
48 Berlin m.fl. (2006), s. 9 
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bild vilket känns onödigt och ofördelaktigt då det lika gärna skulle kunna ha varit en aktuell 

händelse som skildrats som stärkt genom att använda ett fotografi. 
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DEL 4. Har du sett solens tårar? – didaktiska reflektioner 
 

Då studien visat att det undersökta materialet i sitt innehåll uppvisade stor avsaknad om 

Latinamerikansk kultur och religion i allmänhet och studiets kulturområden i synnerhet vill 

jag med detta avsnitt föra en diskussion kring frågan om det finns motiv för 

läromedelsförfattare att lyfta fram mer om studiets kulturer i läromedlen. 

 

4.1 Yttre ramverk för lärarens arbete 

Fördomar och trångsynthet är två företeelser som vi alla bär på, vare sig vi vill det eller inte. 

För en lärare är det av extra vikt att söka självkännedom kring dessa då vi bl.a. genom skolans 

styrdokument har ett politiskt uppdrag utfärdat av regeringen genom Statens skolverks 

författningssamling (SKOLFS). Denna förordning föreskriver att läraren skall verka för 

acceptans och tolerans mellan människor genom att främja såväl förståelse- och förmåga till 

inlevelse för andra människor.49 Dessa egenskaper bör enligt min mening ständigt tränas och 

utvecklas vilket kan ske dels genom att reflektera över sina egna ståndpunkter men också 

genom bildning. Ett livslångt lärande, som numera är ett honnörsord inom skolfrågor, ökar 

lärarens förmåga att sortera in och skilja fakta från tyckande och genom att vara aktiv i sitt 

kunskapssökande och följa med i vetenskapliga resonemang kring bl.a. ämnesfrågor breddas 

synfältet så att individen delges fler möjligheter att se företeelser i sin omvärld utifrån både 

fler och vidare perspektiv. Jag hävdar att genom bildning så tillsätts fler färger till den palett 

som läraren använder sig utav då en bild av världen skall målas upp för eleverna så att bilden 

blir både färgstarkare och rikare på nyanser. 

 

Inom ämnesdidaktiken, som jag menar utgör grunden för hur ett läromedel bör utformas, 

ställs tre huvud frågeställningar där de två första Vad som skall tas upp och Hur ”stoffet” ska 

presenteras slutligen tarvas ställas mot den tredje frågan där motiveringen till Varför det 

utvalda ”stoffet” valts till förmån för annat, skall ges. Alla som sysslar med dessa frågor vet 

att den sjö som ämnesstoffen öses ur är både djup och vid varvid frågan om Vad som skall tas 

upp kanske är den vanskligaste att hantera. Forskning50 har visat att det rådande 

samhällsklimatet har stor betydelse för vad läromedlet innehåller och hur det presenterade 

                                                 
49 Lpo 94, s. 5 
50 Se: Dahlin (2006), Härenstam (2000) 
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kommer till uttryck, vilket är något som bör tas i beaktande då nya läromedel utformas.51 

Finns det något i nuvarande samhällsordning som ger motiv till att mer plats i läromedlen bör 

ges för studiets kulturer? Vi börjar med att se på hur skolans styrdokument är utformade för 

att sedan vända på stenar och där söka efter motiv. Dessa är frågor så intressanta att de med 

enkelhet skulle kunna räcka till en egen avhandling i ämnet, vilket kan bli en fråga för 

framtida forskning. Syftet med denna del av analysen är att rikta uppmärksamhet mot 

frågorna genom att skissera grovt kring dem istället för att bli så djuplodande som vore lika 

behövligt som önskvärt. 

 

4.1.1 Lpo 94 - 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet 

Lpo 94 är utformat att gälla övergripande för alla som arbetar på skolan för skolans uppdrag. 

Ett av dessa uppdrag är att skolan skall överföra grundläggande världen till eleven för att 

förbereda dem att leva och verka i samhället. Detta bör ske bl.a. genom att eleverna tränas i 

förmågan att kritiskt granska fakta och förhållanden för att kunna urskilja olika alternativ och 

se konsekvenserna av detta. Förutom att undervisningen skall bedrivas så att överblick och 

sammanhang framträder så är det två punkter i lpo 94 som är av extra relevans för studiet. De 

återfinns under de mål som är uppsatta att nå i grundskolan. De båda punkterna är intimt 

sammankopplade med varandra och innebär att eleven efter genomgången grundskola skall ha 

utvecklat kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av varandra samt att 

eleven skall ha utvecklat en förståelse för andra kulturer.52 Om vi nu filtrerar oss ner genom 

styrdokumentsmyllan och studerar vad den ämnesspecifika undervisningen skall ta upp, står 

svaren att söka i grundskolans kursplaner. 

 

Sammanfattning: 

☼ att eleven efter genomgången grundskola skall ha utvecklat kunskaper om länders och 

världsdelars ömsesidiga beroende av varandra 

☼ eleven skall ha utvecklat en förståelse för andra kulturer 

 

                                                 
51 Se: Härenstam (2000) 
52 Lpo 94, s. 12 
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4.1.2 Grundskolans kursplaner för de samhällsorienterande ämnena 

För den lärare som är verksam inom det samhällsorienterande fältet föreligger det att ha 

kännedom i den komplexa verklighet som kursplanerna utgör. Förutom de ämnesspecifika 

kursplanerna skall läraren ta en stor hänsyn till vad som står i den gemensamma 

kursplanetexten för ämnets fyra discipliner. Den är utformad för att tillsammans med 

kursplanerna för de olika ämnena, som skall ses som en fördjupning av ämnets aspekt och 

specifika innehåll, utgöra en helhet vars delar skall komplettera och stödja varandra. Den 

gemensamma kursplanetexten för under stycket angående ämnenas syfte och roll i 

utbildningen fram ”att utveckla elevernas kunskaper om människan och hennes verksamheter 

samt om förändringar i landskapet och i samhället på skilda platser och under skilda tider” är 

ett av de samhällsorienterande ämnenas huvuduppgift.53 Denna formulering är till sitt omfång 

vid och ger läraren ansvar att själv välja vilket ämnesstoff som skall behandlas. På läromedlen 

ställs det heller inget specifikt krav för att uppfylla denna ämnenas huvuduppgift vilket 

innebär att friheten till materialet således är stort. Förhållandet mellan läraren och den 

kunskap som skall förmedlas kan ändå inte undgå det beroende som föreligger, eller den 

karaktär som framhålls av kursplanerna. Det förmedlade ska göra det möjligt för eleven att bli 

förtrogen med bl.a. människans kulturella utveckling bland andra människor över tid och för 

det krävs att olika perspektiv presenteras där människans göranden behandlas utifrån både 

politisk, ekonomisk synvinkel men även som en kulturell varelse verksam över tid. 

 

Sammanfattning: 

☼ att utveckla elevernas kunskaper om människan och hennes verksamheter samt om 

förändringar i landskapet och i samhället på skilda platser och under skilda tider” är 

ett av de samhällsorienterande ämnenas huvuduppgift 

☼ att olika perspektiv presenteras för eleven där människans göranden behandlas utifrån 

både politisk, ekonomisk synvinkel över tid. 

 

4.1.3 Religionskunskap 

Förutom att kursplanen för religionskunskap förstärker vad de övriga fört fram så poängteras 

att ämnet skall ge fördjupande kunskaper om religion så att bl.a. nyfikenhet och intresse 

skapas och en öppen diskussion kring frågor som rör tro och livsåskådning främjas. För ämnet 

                                                 
53 Grundskolan kursplaner och betygskriterier 2000 (2002), s. 65. 

 - 44 -



förs det även fram att det skall innehålla sådant som kan bidra till förståelse för traditioner och 

kulturer så att främlingsfientlighet motverkas till förmån för tolerans. För studiets del är ”en 

ökad förståelse av sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser” 

en extra viktig formulering, då den bl.a. öppnar upp frågan kring huruvida det kan finnas skäl 

för läromedlen att ta upp mer om studiets kulturer. Genom studiets kulturområden går det på 

ett bra sätt att dra dessa paralleller mellan dels olika trosföreställningar, men också hur dessa 

samhällen utvecklats genom historien. I inkas fall har geografin och topografin på många sätt 

varit avgörande för dess utveckling vilket gör deras kultur speciell och extra intressant att 

studera i det avseendet. Ytterligare ett mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde 

skolåret är att eleven skall ha kunskap om symboler, riter och centrala berättelser både i 

världsreligionerna och i några andra livsåskådningar.54

 

☼ en ökad förståelse av sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika 

platser 

☼ ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några 

världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra 

livsåskådningar 

 

4.2 Ökat läromedelsutrymme för studiets kulturer? 

Det som uttrycks i styrdokumenten har karaktären av att vara generaliserande. Det innebär för 

studiets kulturer att ingenting explicit framhäver att de av läromedel eller lärare bör tas upp i 

undervisningen. Genomgången har ändå visat att det finns skäl för läromedlen att behandla 

dessa kulturer genom implicita omnämningar. En sådan är att efter genomgången grundskola 

förväntas eleven ha utvecklat förståelse kring och kunskaper för världsdelars ömsesidiga 

beroende av varandra, om människans verksamheter och de förändringar som skett i 

landskapet och i samhället samt om andra kulturer och deras livsåskådningar på skilda platser 

under skilda tider. Jag anser att studiets kulturer utgör ett bra exempel att ta upp då de får med 

kulturområdet Latinamerika i religionskunskapsböckerna något som studien visat vara en brist 

i dagens läromedel. För att enklare leda ett argumenterande om kulturernas plats i läromedlen 

framåt har jag valt att under nästkommande stycke fokusera på det Centralandinska 

kulturområdet då studien har visat att det knappt omnämns i läromedlen. 
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4.2.1 Inka - Assimilation och multikultur 

Som nämndes under 2.3 så byggde inkas till skillnad från bl.a. aztekerna sitt imperium på 

assimilation och acceptans av andra etniciteter på ett sätt som gör att deras samhälle kan ses 

som multikulturellt. Orsaken bakom denna samhällssyn brukar ges en religiös förklaring 

genom den andinska civilisationens skapelsemyt där det skildras hur guden Viracocha i tidens 

begynnelse lägger grunden för den andinska civilisationens sociala och etniska tillhörighet då 

han i en tid då allt var mörkt där vare sig solen, månen eller stjärnorna hade skapats trädde 

fram från sjön Titicaca. Där skapade guden de första människorna av formbar lera från sjöns 

strand. Myten finns skildrad i olika versioner hos olika krönikörer kring tiden för den spanska 

erövringen men den samlade bilden beskriver hus Viracocha målar de skapade människorna i 

individuella klädesdräkter, som skall representera och särskilja dem från övriga grupper och 

varje individ förses med det språk de skall tala, de sånger de skall sjunga, de frön och växter 

de skall odla o.s.v.55 Sedan sände guden dem till underjorden där de skulle vänta tills han 

befallde dem att komma fram. Enligt denna föreställning har alla andinska stammar ett 

gemensamt geografiskt och socialt ursprung där skillnader sinsemellan förklaras av 

stammarnas huaca dvs. det som av guden gavs att vara signifikativt för gruppen och det som 

skulle representera gruppens, ayllu dvs. den sociala och kulturella enigheten gruppen 

innehade. Guden hade också bestämt var de skulle leva. Det var den plats - en grotta, källa 

och så vidare, från vilken stammen enligt myten skulle komma fram ifrån efter gudens 

befallning. Viracocha kan på detta sätt sägas ha ”planterat” de olika etniska grupperna när han 

sände dem till underjorden, och att de växte upp på den plats, pacarina, som blev respektive 

grupps etniska ursprung. Med hänvisning till denna skapelsemyt som brukar beskrivas som 

den andiska civilisationens Magna Charta, så ges där belägg för vad som höll ihop den 

andinska civilisationen med dess vitt spridda grupper under inkas styre. Fastän stammarna 

skildes åt genom sina specifika kläder, sitt språk och sedvanor så var de ändå sammanlänkade 

genom skapelsen av en gemensam Gud som gett dem ett gemensamt ursprung, från Titicaca. 

 

Denna sociala samhällsordning anser jag vara lika intressant att lyfta fram som det 

hinduistiska varna systemet. Exemplet kan fungera som ett föredöme för en relativt fredlig 

samhällsstruktur i jämförelse med den som utvecklats inom Europa där stater låg i ständiga 

krig med varandra. En annan orsak för läromedlen att belysa denna del av världen är att fler 

och fler svenska skolungdomar väljer att läsa spanska i skolan på bekostnad av både tyskan 
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och franskan. Ändrade levnadsmönster med bl.a. ett större resande kan vara orsaker till 

spanskans framfart i skolan. Inom det latinamerikanska kulturområdet är tungomålet till 

största delen spanska med arv från kolonialtiden, men även Nordamerika och då främst USA 

upplever hur spanskan är på frammars genom att antalet invånare med spanska som 

modersmål närmar sig de med engelska som modersmål. Då spanskan upplever en 

”renässans” bör även läromedlen ta fasta på detta och vikta över ämnesstoff till dess favör på 

ett sätt så att elevernas intresse för språket och de kulturområden där det talas tas tillvarata. 

Studiets kulturer anser jag ha stor potential att nyfikenhet kring både trosföreställningar och 

etiska frågor som reflekterar kring hur de har behandlats av framförallt europeiska 

kolonisatörer. Denna reflektion leder till nästa motiv för ökat läromedelsutrymme. 

 

Sammanfattning: 

☼ Genom den sociala organisation som utvecklades i Centralanderna med ayllus och 

föreställningen kring huacas kan inka skildras som ett intressant och bra historiskt 

föredöme för ett assimilerat, multikulturellt och fredligt samhälle som satsade på 

socialorganisation och jordbruk framför byggandet av monumentala ting som 

praktfulla byggnader och tempel. 

☼ Inkas samhälleliga organisation och trosföreställning kan ställas mot den som var 

rådande i Mesoamerika under aztekerna som byggde på ett terrorstyre utan 

assimilation av andra kulturer eller deras trosföreställningar men den etniska 

indelningen med ayllus kan också jämföras mot t.ex. hinduismens varna system 

☼ Genom ett ökat intresse för eleverna att läsa spanska i skolan ökar också betydelsen av 

att belysa spansktalande kulturer 

 

4.2.2 Imperier – Ett politiskt och ekonomiskt system 

Robert B. Marks har med sin bok Den moderna världens ursprung bidragit med en förståelse 

för hur den moderna världen är utformad. Marks hävdar att den moderna världens 

grundläggande beståndsdelar inte bygger på ”civilisationer” utan på nationalstater och global 

kapitalism.56 Med detta i beaktande blir två av hans ståndpunkter intressanta för studiet. Innan 

1500-talet var den europeiska synen att det fanns många ”världar” i världen t.ex. Kinas, 

Indiska oceanens och Medelhavets. Den nya världen i Amerika var ännu inte upptäckt. I och 

med upptäckten av Den nya världen skapades på 1500-talet ”den första globaliseringen” då 
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världen för första gången kom att knytas samman av handelsvägar över både hav och land. 

Marks tankar kring Den första globaliseringen är intressant ur ett samhälleligt perspektiv då 

dagens fokus angående arbete, kapital och politik ligger på det internationella planet där 

internationella relationer tycks få en allt viktigare roll att fylla. Med det ökande 

miljömedvetandet kring bl.a. de miljöproblem, som inte längre föreställs som lokala, 

regionala eller nationella problem utan som internationella, har termen global vävts in i en 

större kontext då många av problemen inte anses kunna lösas på nationell nivå utan att 

lösningar måste ske globalt genom ett delat ansvar. Genom att undervisa om studiets kulturer 

kan läraren visa på samband dels att världen före 1492 ansågs vara fragmenterad och att 

upptäckten av Den nya världen bidrog till att världen för kanske första gången sågs som en 

helhet, men även att många av de rättvise problem som började skapas genom denna Den 

första globaliseringen idag söker sin lösning genom internationellt samarbete. 

 

Vid tiden efter erövringen av Den nya världen var följande omständigheter rådande i 

Euroasien. Från 1500-talet knöts mer regelbundna och permanenta kontakter genom nya 

handelsmönster och handelsvägar där varor, idéer, mikrober, mat och människor kom att 

transporteras. Den överlägset framgångsrikaste av alla de politiska och ekonomiska systemen 

som människan tänkt ut för att försörja sig av jorden och öka sitt antal var enligt Marks att 

bygga imperier vilket skedde i stora delar av Eurasien.57 Expansionskraften hos det Osmanska 

riket i väster, mogulernas Indien i söder, safavidernas Iran i sydväst, Ryssland i mitten och 

Kina i öster var så stor att nästan hela Eurasien, utom det västligaste Europa 1775 stod under 

kontroll av ett av dessa imperier. Spanien var den stat i Västeuropa som hade både ambitionen 

och bra förutsättningar att bli ett imperium då de på 1500-talet kom att kontrollera Den nya 

världen och därigenom skaffa sig nya ekonomiska fördelar gentemot andra västeuropeiska 

stater. Motståndet mot det spanska imperiebygget var massivt och något som enligt Marks 

resonemang blev starten för en ny form av internationell politisk ordning med ett system av 

suveräna stater i Europa. För studiets del är det intressant att ta fasta på imperiernas 

överlägsna ställning som politisk organisation för att belysa kulturområdets ställning som 

”modernt” vid tiden för erövringen och faktumet att om Spanien hade lyckats fullt ut och 

byggt ett imperium så kanske inga självständiga nationalstater uppstått på den globala arenan. 

Spanien eftersträvade den politiska organisation som det mesta av Eurasien stod under och 
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studiets kulturområden innehade. Spanien ville skapa ett spanskt europeiskt imperium med 

kristendomen som grund. 

 

Sammanfattning: 

☼ Den första globaliseringen, start på både problem och lösningar som vi än idag brottas 

med på det internationella planet. 

☼ Studiets högkulturer var imperier som enligt Marks är den politiska organisatoriska 

mest överlägsna formen. 

 

4.2.3 Den globala U-landsproblematiken 

Ett annat spörsmål som Marks behandlar och som jag anser vara ytterst relevant att ta upp i 

läromedlen är hans teori som bygger på att erövringen av Den nya världen, och då framförallt 

studiets kulturområden, kan anses vara starten på världens U-landsproblematik! Hos aztekerna 

och inkas fann spanjorerna till en början väldiga mängder guld och silverföremål som de 

under och efter erövringen rövade till sig, beslagtog och till slut skeppade till Spanien där det 

användes till att bekosta de ständiga krigen mot Frankrike och andra länder inom Västeuropa. 

Trots de enorma mängder av silver och guld som kom Spanien till del visade sig krigen så 

kostsamma att Spanien förklarade sig bankrutt ett flertal gånger under 1500-talets andra hälft. 

Genom inköp av bl.a. krigsmateriel och en överkonsumtion av lyxvaror kom silvret och 

guldet slutligen till holländska vapenhandlare och andra utländska investerare. De kom att 

använda framförallt silvret i handeln med Kina, då silver var en av de få saker kineserna var 

intresserade av och som européerna hade mängder av. De konstföremål som aztekerna och 

inkas tvangs ifrån var en ändlig resurs och tog av förklarliga skäl slut, men nya fyndigheter 

upptäcktes i det andinska berget. Det uppskattas att mellan 1503 och 1660 så exporterades 

11 500 ton silver och 160 ton guld ut från den nya världen och att hälften av detta silver kom 

från gruvan i Potosí i inkariket. Gruvan fick öknamnet ”helvetets förgård” då det beräknas att 

7 av 10 av de gruvarbetare som arbetade där dog! Denna arbetskraft där majoriteten var 

tvångsarbetande indianer var en billig arbetskraft som utnyttjades hänsynslöst av spanjorerna. 

I siffror innebär det att uppemot 8 miljoner indianer dog vid arbetet i gruvan! Det är ur denna 

mentalitet som Marks menar är starten på världens U-lands problematik kan skönjas. Ett 

överutnyttjande av arbetskraft genom antingen slaveri eller snarlika förhållningssätt med 

livegenskap i kombination med att plundra erövrade länder på deras naturresurser och 

rikedomar blev ett perspektiv som delar av övriga Europa kom att anamma lång tid framöver. 
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Anledningen till denna strategi var för spanjorerna att skaffa sig själv och sitt land rikedomar, 

men senare kom affärsmän att se metoden gångbar för att skapa ett kapital så att handel kunde 

bedrivas med framförallt Kina och Indien. Vilket enligt Marks blir starten på det 

kapitalistiska, koloniala och politiska system som nu utvecklades. Genom att ta silvret från 

Den nya världen och handla med Kina skapades en ekonomisk hävstång för Europa. Värdet 

på silvret var där var dubbelt så högt som i Europa och därmed kunde Västeuropas stater 

bygga upp sitt välstånd och bli den maktfaktor de varit allt sedan mitten på 1850-talet. Ett 

läromedel som anammar detta resonemang finner stöd för det genom Olov Dahlins 

undersökning som menar att det är bra att lyfta fram avsnitt som handlar om den påverkan 

som västerländsk imperialism och kolonialism haft på ursprungsbefolkningar i 

religionsböckerna då sådana avsnitt kan förmedla respekt för andras tro och i moderna 

läromedel som han studerat saknas som regel avsnitt som inger ett sådant solidaritetstänkande. 

I sin studie lyfter han fram ett avsnitt om religion i U-land som ett bra exempel på hur det kan 

användas.58 Jag delar fullt ut denna mening och avsikten med studiets fjärde del var att se om 

det fanns belägg för läromedlen att ta upp mer om studiets kulturområden. Jag hävdar att 

mycket talar för detta då studiets kulturområden har stor potential i frågor som rör såväl 

politik som solidaritetstänkande, utöver det faktum att det är tre oerhört spännande kulturer att 

lära känna. 

 

Sammanfattning: 

☼ Silvret från framförallt inkariket är enligt Marks start på u-land problematiken, ett 

politiskt och solidariskt perspektiv som Dahlin välkomnar. 

 

Avslutningsvis vill jag bara belysa en aspekt av inkas trosföreställning. Inkas såg sig själva 

som Solens söner och Månens döttrar och dessa celesta objekt dyrkades högt med stor 

vördnad. För inkas hade guld och silver inget egentligt ekonomiskt värde så som det 

föreställdes i Europa och Asien. Värdet låg i stället i den symbolik som det bearbetade guldet 

och silvret hade som religiösa föremål i form av statyer eller andra konstföremål. Inkas ansåg 

att guldet kommit till jorden från deras far Solen och att silvret hade kommit från deras mor 

Månen och att det var deras tårar som fallit över jorden då de varit ledsna. Kanske är det så att 

också du har funnit någon av Solens eller Månens tårar? 
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DEL 5. Sammanfattning 
 

I studien har sju nutida ämnesböcker i religionskunskap riktade mot grundskolans senare år 

granskats. Det har skett utifrån hur de skildrar de förcolumbianska högkulturerna i Amerika 

som utvecklats självständigt utifrån två separata kulturområden: Mesoamerika med maya och 

azteker samt Centralanderna med inkas. Med frågeställningar riktade mot vilket textutrymme 

kulturerna får i läromedlen, om det förekommer negationer i skildringarna samt hur tydlig 

läromedelsförfattarna är i sin beskrivning av de termer de använder, har studien bl.a. visat på 

att de båda kulturområdena ofta blir förbisedda fastän de är två av de sju ställen på jorden 

förutom de i Kina, Mesopotamien, Egypten, Indusdalen, samt Nigeria, där högkulturer 

utvecklats självständigt. Undersökningen låter se att de moderna läromedlen uppvisar en stor 

variation under vilket kultur- och religionsbegrepp (skriftlösa religioner, etniska religioner, 

naturreligioner etc.) de placerar in studiets kulturer. Även i sin stringens föreligger stora 

variationer där akribin i vissa fall fått stå tillbaka till förmån för värderingar som leder till 

exotism och schabloner. Studien har resulterat i att det finns starka incitament som talar för att 

eleverna bör få större kännedom om dessa högkulturer. I nuvarande ämnesböckers utformning 

kan elever omöjligen bilda sig en värdeneutral uppfattning om studiets kulturer då de sällan 

eller som i flertalet av de undersökta ämnesböckerna inte nämns. I enbart en av de undersökta 

ämnesböckerna har det upplåtits ett mer omfattande avsnitt åt delar av studiets kulturområden. 

Bilden som projiceras där förstärker bilden av det som är annorlunda hos studiets kulturer och 

exotism blir normen då det beskrivna återges utifrån värdeladdade termer en kontext som inte 

förankrats hos läsaren. Sammantaget leder läroböckernas bild av studiets kulturer mot en 

förståelse av dem som avvikande och konstiga. De kapitel eller avsnitt som tar upp och inom 

vilka studiets kulturer presenteras (etniska religioner etc.) uppvisar däremot en mångfald av 

förståelsemöjligheter där flertalet kan hävdas följa den vetenskapliga och ämnesdidaktiska 

utvecklingen då de förhåller sig värde neutrala. En brist i avsnitten kan vara att studiets 

kulturer där sällan omnämns explicit utan de får tolkas ni i det generella som beskrivs rörande 

denna religionsform i allmänhet och hos indianer i synnerhet. 

 

Studiet har utifrån ovanstående förutsättningar avsatt den fjärde delen av arbetet till att 

reflektera kring hur läromedelsförfattare i framtiden kan förhålla sig mot studiets 

kulturområden då läromedel skall revideras eller ett nytt skrivas. Studiet pläderar för ett ökat 

läromedelsutrymme för de beskrivna kulturerna och deras trosföreställning utifrån de 

riktlinjer som är utformade i skolans styrdokument. Genom att lyfta fram politiska, historiska, 
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ekonomiska samt humanistiska perspektiv som komplement till de religionsvetenskapliga som 

utgör förutsättningen, blir förtjänsten att studiets kulturområden bidrar till att en fördjupad 

förståelse för denna del av världen som förefaller att förbises. 
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DEL 1. Förutsättningar för läromedelsbilden

Följande står att läsa i Nationalencyklopedin angående högkulturerna i det förcolumbianska Amerika:


I de högkulturer som byggde på jordbrukskulturens grund kom den sakrale härskaren att inta en viktig religiös position, prästerskapet blev hierarkiskt och maktägande och kulten rik, med stora tempel, praktfulla ceremonier och människooffer till gudarna. Mayaindianer, azteker och inkafolk uppvisade denna religionsstruktur.


För ett antal år sedan hade jag förmånen att göra en resa jorden runt där ett av delmålen var att besöka Peru och inkarikets huvudstad Cuzco. Jag hade innan resan sett bilder av magnifika förcolumbianska byggnationer men det var ingenting mot den upplevelse som besöket där gav mig med bl.a. en fyradagarsvandring på den mytomspunna inkaleden där slutmålet var Machu Picchu. Under gruppvandringen kunde jag se hur vår guide Marco, som var mestis, hade en klart högre ställning än de quechua talande indianerna hade som av honom enbart sågs som hjälpredor då de bar gruppens förnödenheter över den mäktiga Andinska bergskedjan. Denna iakttagelse var bara en av många under resan, men tillsammans väckte de en rad frågor inom mig och det var ur denna resa som intresset för de förcolumbianska högkulturerna i Amerika på allvar tog tag i mig. Vilka var dessa människor? Vad hade de för föreställningar om kosmos och människans beskaffenhet? Hur var samhällena organiserade politiskt och socialt? Och hur fungerar samhällena idag? Utvecklades till frågor jag nu ville ha svar på.

För att komma närmare en behörighet som SO-lärare för grundskolans senare år på Högskolan i Gävle räcker det inte att följa den utsatta kursplanen. Den gav studenten möjlighet till 60 hp i en inriktning och 40 hp i en annan, samt 20 hp i en specialisering, om poängen räknas efter den utbildningsplan som gällde före 2007-06-04 då en ny fastställes. Sammantaget leder det till att maximalt tre av SO-blockets ämnen kan läsas, varav enbart två inbegriper tillräckligt med högskolepoäng för att ge ämnesbehörighet. Som känt är har SO-blocket fyra ämnen, historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap som vardera kräver minst 40 hp i behörighet. Trots att jag läst historia både på A- och B nivå, Geografi A med didaktisk inriktning, Samhällskunskap A, samt Religionsvetenskap på A, B och C nivå så har ingen föreläsning handlat om Sydamerika eller någon av dess kulturer. En föreläsning under Historia A beskrev sporadiskt de spanska maktintressena kring tiden för dess imperialistiska ambition, men det var bara en marginell del av en större föreläsning som inte sa något om vare sig kulturen där eller dess sociala stratifiering. Den kunskap jag fått på området har jag sökt mig till genom att skriva uppsatser eller andra inlämningsarbeten i ämnet. Utifrån denna reflektion om min egen bildningsgång stärks min tanke kring hur grundskolans läromedel förhåller sig till högkulturerna i det förcolumbianska Amerika.

1.1 Syfte och frågeställningar

Med denna studie har jag tagit tillfället i akt för att granska hur svenska läromedel riktade mot grundskolans senare del i religionskunskap hanterar de tre högkulturerna maya, azteker och inka som uppstod i det kulturområde som benämns Latinamerika. Genom att jag tidigare bedrivit forskning kring inkas har jag kännedom om det ringa utrymme som dessa kulturer har i läromedlen och det var under faktainsamlandet till det arbetet som jag kom i kontakt med det citat som inledde arbetet.
 Stycket som citatet är taget ur inleds med att förklara att indianerna och inuiterna som är den amerikanska dubbelkontinentens urbefolkningar under förcolumbiansk tid uppvisade en religionsrikedom med lika stora variationer som de i den Gamla världen. Detta faktum gör det enligt denna källa svårt för att inte säga omöjligt att ge en summarisk beskrivning av dem. Jag menar att det inte föreligger någon orsak att tvivla på vare sig detta faktum eller att textförfattaren senare väljer att sortera in religionerna efter kulturströmningar och kulturstrukturer. Problematiken infinner sig då texten i en kort mening framhäver att: ”Vissa märkligare religionsföreteelser kan också framhävas.”
 Hur definierar man ordet märkligare och vilket perspektiv har författaren intagit då denne anser en företeelse vara märklig? Lägger vi denna värdering ovanpå den presentation som gjorts av högkulturerna ställs läsaren inför flera svåra ställningstaganden. Är det nödvändigt att poängtera mänskliga offer som en norm för dessa kulturer? Och är det i så fall god akribi? Min poäng med arbetet är inte att analysera hur enskilda uppslagsverk förhåller sig till en specifik kultur eller mot en viss religionsinriktning, utan poängen ligger i den tanke som denna text, i kombination med mina tidigare erfarenheter, utlöste ur mitt undermedvetna. Trots att de inhemska religionerna var behäftade med stora variationer, så presenteras de förcolumbianska högkulturerna maya, azteker och inka som likartade i vårt ledande uppslagsverk och att högkulturernas religiösa sedvänjor kan uppfattas som märkliga. Båda påståendena anser jag vara förenade med brister dels i akribin men framförallt i och med den tydliga negationen i värderingen av dessa kulturers religiösa föreställningar. Av denna anledning känns det ytterst relevant att forska kring hur dessa kulturer presenteras i läromedel riktat mot grundskolans senare del.

Studiets syfte är att tolka texter och bilder i delar av de senaste upplagorna av de läroböcker som finns i religionskunskap för grundskolans senare del. Detta sker genom att arbeta utifrån frågeställningar som tillämpats av tidigare forskning.
 Vilket textutrymme har studiets kulturer i läromedlet? Nämns de över huvudtaget? Och i så fall vilken plats ges de? Jag vill också söka svar på hur kulturerna värderas i texten genom att titta efter på vilket sätt de framställs. Är det god akribi dvs. en saklig och korrekt framställning? Vilka termer används för att beskriva dessa kulturer? Och finns det värderingar bakom de termer som används? Jag vill även se hur bilder och kartor används. Är de relevanta på så vis att de fungerar som ett fördjupande komplement till texten? Eller saknar de kontext och är schablonartade? Ger kartan en tillräcklig och relevant information?

1.2 Metod

Den metod som tillämpas i studiet är den hermeneutiska där målet är att skapa en förståelse kring eventuella ”fenomen” genom att tolka läromedelstexter. Studiet är komparativt då ett flertal läromedel granskats för att söka efter mönster. Trots det komparativa riktar sig studien på intet sätt sin ambition mot att vara en heltäckande studie av samtliga läromedel som förekommer eller har förekommit för elever i grundskolans senare del. Studiet har dock ambitionen att visa på exempel hur de moderna läromedlen behandlar ämnet utifrån ett religionsdidaktiskt perspektiv. Studien utgår från religionsböckernas förmedling av kulturerna och inför själva granskandet av läromedlen fokuserades på två saker; för det första under vilket avsnitt kan dessa kulturer tänkas vara representerade, för det andra vilka uppslagsord skall användas för sökning i registret. Efter att ha gått igenom hur kapitlen rubriksattes kunde en grov gallring göras och den kompletterades med sökning i bokens register efter orden, Inka, aztek, maya, namn på gudar förkommande i religionen, indian, blodsoffer, amerikansk religion, termen etiska religioner samt synonymer till något av dessa ord. Tidigt framgick det att om något eller några av dessa ord nämndes så inrymdes de under kapitel eller avsnitt som delades med andra kulturer, vanligtvis de som syftar till begreppet etniska religioner.

Genom att avgränsa studiet till att enbart omfatta böcker i religionskunskap för grundskolans senare del riktas forskningen mot den åldersgrupp där jag själv kommer att undervisa. Den andra avgränsningen som gjorts i studiet är bokens ålder. Jag har valt att enbart använda läromedel av den senaste tryckningen av den anledningen att jag vill ta reda på hur läromedelsbilden ser ut idag. Den senare avgränsningen föranledde dock ett visst metodologiskt problem då det var svårigheter med att få fram aktuella läroböcker. Som bekant brottas skolväsendet med en stram budget vilket i många fall föranlett att ett föråldrat skolmaterial används i undervisningen. Ekonomiska prioriteringar på skolorna gör att nya ämnesböcker inte köps in i den omfattning som med stor sannolikhet vore önskvärt. Min metod blev att ringa runt till delar av kommunens skolor för att se om de kunde avvara någon aktuell bok till studiet. På detta sätt fick jag tag i en aktuell lärobok, övriga skolors läroböcker var av äldre snitt. På skolor finns det som regel en del nya ämnesböcker som förlagen har skickat ut i ett eller några exemplar beroende på skolans storlek. Sådana cirkulations exemplar fanns det att få tag i på ett flertal skolor men de kunde ändå inte användas för studiet då exemplar oftast och som i mitt fall bara är en del av ett helt läromedel dvs. riktat mot en årskurs och inte till (6) 7-9. Kommunens bibliotek kunde inte heller hjälpa mig att få tag på aktuella böcker. Genom att ta kontakt med förlagen och fråga om de möjligtvis kunde skicka deras läromedel i fråga till mig lyckades jag få tag på tillräckligt med material för att studien skulle kunna genomföras. Jag vill här passa på att rikta ett stort tack till alla bidragsgivande förlag för utan er insats hade studiet troligtvis inte kunnat genomföras under rådande form.

1.3 Begreppsproblematik

I det vetenskapliga arbetet ställs forskaren inför många val inför hur arbetet skall utformas för att nå det tänkta målet. Ett av dessa val är att precisera särskilt viktiga begrepp som används vid forskningen, framförallt sådana som kan vara belastade med variationer i hur de används. I min studie blir det nödvändigt att ringa in de termer som används för de geografiska områden studiet riktar sig mot. De tre högkulturerna Maya, Aztekerna och Inka var alla belägna på den amerikanska dubbelkontinentens centrala och sydliga del i det som geografiskt benämns som sydligaste Nordamerika, Centralamerika och Sydamerika. Som generellt kulturområde benämns denna geografiska distinktion som Latinamerika. Latinamerika inkluderar förutom alla länder i Sydamerika och Centralamerika även Mexiko, beläget i Nordamerika. Då även denna benämning blir för vid i min studie, så kommer jag att använda mig av begreppet Mesoamerika då jag talar om Maya och Aztekerna. Mesoamerika är benämningen på det kulturområde som utvecklade sig under förcolumbiansk tid från Mexicodalen vidare söderut mot Yucatanhalvön, Guatemala, Belize för att slutligen nå ner till Honduras östkust och Costa Ricas västkust och som främst används inom arkeologin och kulturantropologin. Den andra termen rör inkas för vilken den kulturgeografiska benämningen Centralanderna kommer att användas. Dess geografiska läge följer Anderna utefter Sydamerikas västkust söderut från Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile ända ner till Argentina. Från Cuzcodalen i dagens Peru härstammade den quechuatalande etniska grupp, inkas, som kom att utvecklas till hegemoniska härskare för en region som kan mäta sig med Romarriket i storlek. Cuzcodalen var kulturens vagga och centrum varvid termen Centralanderna väl lämpar sig för studiet.

1.4 Tidigare forskning

Fyra undersökningar har haft stor påverkan på mig inför denna studie. Med sin bok orientalism fick Edvard W. Said, professor i engelskspråkig litteratur vid Columbia University i New York, mig att inse vissa grundläggande problem i tolkandet av andra kulturer som starkt bidragit till min analys. Said skildrar hur ett speciellt idésystem signifikativt för västländerna – occidenten har växt fram. Saids studie går ut på att ifrågasätta hur väst genom historien fram till våra dagar framställt orienten – öst. Genom att problematisera kring frågan om uppfattningen om en särpräglad kultur, ras, religion eller civilisation är användbar, eller om den alltid leder till självberöm i behandlandet av sin egen kultur, ras, religion eller civilisationer som i sin tur kan leda till fientlighet och aggression i behandlandet av en annan? Sätter han fingret på ett kärnproblem. Said hävdar att fördomar kring orienten har skapats under lång tid där de grundläggande dogmerna för en orientalist har varit och är för det första: I studiet av araberna och islam finns det en absolut och systematisk skillnad mellan Västerlandet och Österlandet. Occidenten – Väst, är rationellt, utvecklat, humant och överlägset, medan orienten ses som avvikande, outvecklat och underlägset. För det andra är abstraktioner om orienten, ofta hämtade från texter om en ”klassisk” orientalisk kultur, alltid att föredra istället för direkta aktuella belägg från dagens orientaliska verklighet. För det tredje finns en dogm att Orienten är evig, enhetlig och saknar förmågan att definiera sig själv, det sköts bäst av väst. För det fjärde så bör man antingen frukta eller kontrollera Orienten. Genom pacificering, forskning och utveckling eller genom ockupation kan Orienten kontrolleras, medan fruktan för Orienten kan vara idéer kring ”gula faran”, ”mongolhorderna” eller ”de bruna besittningarna” vilka alla åsyftar att skada västerländska intressen.
 I det postmoderna samhället har detta synsätt av en schabloniserad arabvärld förstärkts genom ytterst värdeladdade mediala bilder. Dessa tankar har haft stor betydelse för forskning inom religionsvetenskapen även utanför de fakulteter som sysslar med ”orientaliska studier”. Mycket av Saids resonemang återfinns i de båda andra studierna som min forskning vilar mot.


Kjell Härenstam väckte med sin bok Kan du höra vindhästen lusten att göra en läromedelsanalys på mitt tänkta område. I sin undersökning har han studerat hur den tibetanska buddismen presenteras i skolböckerna. Buddhismen finns representerad i praktiskt taget all religionslitteratur i skolan och kategoriseras som en av de fem världsreligionerna. Den tibetanska buddismen utgör bara en begränsad del av denna stora religionsform och får av naturliga skäl mindre eller ingen plats i läromedlen. Härenstams ståndpunkt är att när en företeelse har ett så begränsat utrymme ställs än större krav på den text och de bilder som skall förmedla det som är normativt för religionen och kulturen inom vilken den verkar.


Den tredje undersökningen som både inspirerat och influerat mig är den som Olof Dahlin presenterar i antologin Nya mål? Där han har granskat ett digert material av läromedel från sjuttiotalets början och framåt. I sin studie ställer han sig frågan hur de etniska religionerna framställs i svenska läromedel och han problematiserar kring begrepp som vanligt förekommer i undersökningar inom detta fält. Etniska religioner syftar till att religionen utövas av en avgränsad folkgrupp och deras kulturella särart i relation mot andra etniska grupper. Dahlin menar att definitionen etnisk är den som är minst negativt belastad. En belastning termen ändå innehar är att den kan uppfattas som allt för vid då etnisk kommer av grekiskans ord för folk, ethnos och därmed kan den användas på alla mänskliga samhällen. Andra benämningar som vanligen förekommer är skriftlösa, folk- och naturreligioner, traditionella, inhemska eller primitiva religioner. De föreställningar som täcks in under etiska religioner besitter stor variationsrikedom men studien visar att dessa varierade samhällen och religioner i media tenderas att framstå som ensidig, schablonartad och värderande.
 Genom styrdokumentens utformning och innehåll menar jag att det vilar ett stort ansvar på skolan att presentera en så neutral och rättvis bild av dessa kulturer till eleverna där innehållet skall förhålla sig fritt från schabloner och sådant som kan uppfattas som värderande i negativ bemärkelse. Den värderande aspekten benämner Dahlin genom termen exotism som avser det i text och/eller bild som framhäver det som är annorlunda hos de etiska religionerna vilket bidrar till att de kan uppfattas som exotiska. I ett multikulturellt samhälle som Sveriges är detta av extra stor vikt och som Dahlin poängterar har dessa religioner en stor betydelse för hur vi uppfattar och relaterar kring befolkningar från andra delar av världen.


Den sista stora inspirationskällan för studiet är den som riktar sig mot studiets fjärde del. Med sin bok Den moderna världens ursprung fick Robert B Marks mig att inse att vissa grundläggande händelser i historien som vi fortfarande ser spår av har utvecklats utifrån händelser i studiets kulturområden. Marks driver med sin bok ett resonemang där dagens U-landsproblematik med fattiga länder i tredje världen och rika I-länder har sitt ursprung från det tillvägagångssätt som spanjorerna grundlade i erövrandet av Den nya världen. Genom plundring av naturrikedomar bl.a. guld och silver och ett kopiöst utnyttjande av urinvånarna som billig eller gratis arbetskraft satt spanjorerna upp en norm som vi än i dag kan se spår av. I sin bok för Marks även fram tanken att imperier är det överlägset bästa av alla de politiska och ekonomiska system som människan tänkt ut för att försörja sig av jorden och öka sitt antal. Genom att föra in politiska och ekonomiska frågor i studiet bidrar Marks till att en djupare förståelse för indianernas situation sett utifrån ett både historiskt och ett nutidsperspektiv.

1.4 Disposition

Genom att i studiets andra del beskriva maya, azteker och inkas respektive kultur och religion öppnas en möjlighet för läsaren att skapa viss förförståelse för kulturernas specifika komplexitet, vilket är önskvärt inför den undersökande delen av studien som placerats under del 3. Där sker genomgången av sju läromedel utgivna av fem förlag. Tanken med att presentera läromedlen under förlagen är att läsaren skall kunna jämföra förlagens olika läromedel, inte bara mot övriga förlags läromedel utan även mot läromedel inom det egna förlaget. För att ytterligare hjälpa läsaren har kapitlen från respektive lärobok presenterats i ingressen så att en överskådlighet skapas över läromedlets innehåll. Del 3 avslutas med ett stycke som sammanfattar de synpunkter som lyfts fram. Efter det följer den fjärde delen. Där ämnar jag aktualisera didaktikens hur-, vad- och varför frågor genom att konstatera det faktum att det alltid är komplicerat att ge en bild av en annan kultur och/eller religion där den centrala frågeställningen för en läromedelsförfattare med stor sannolikhet bör kretsa kring vad som skall väljas ut som representativt för kulturen eller religionen som skall presenteras. Där kommer denna fråga att diskuteras utifrån det perspektiv som utgörs av skolans styrdokument. Den 1 juli 2000 kom de nya direktiven kring ämnenas specifika innehåll i de nya kursplanerna som ersatte de gamla (SKOLFS 1994:3, senast ändrad i SKOLFS 1998:4) som lyfter den ämnesspecifika frågan kring de mål eleven har att sträva mot samt mål som eleverna skall ha uppnått i årskurs 5 respektive årskurs 9.
 Dessa dokument styr lärarens förhållningssätt till den kunskap han eller hon förväntas delge sina elever och det är rimligt att förvänta sig att de ämnesspecifika läromedlen följer de förändringar i förordningarna som föreligger en ny kursplan så att böckernas texter och bilder inte halkar efter vare sig det gäller innehåll eller värderingar. Nya styrdokument bör av tänkbar anledning beaktas av läromedlens författare så att god akribi erhålls. Arbetet avslutas med del 5 där en sammanfattning av studiet sker.

DEL 2. De förcolumbianska högkulturerna maya, azteker och inka

Inom ramarna för ett examensarbete på C-nivå ges inte det utrymme som textmässigt krävs för att göra de kulturer jag studerar nämnvärd rättvisa. Det är tre kulturer med mycket avancerad politisk, social och religiös struktur där historia och myter vävts samman på ett sätt som gjort forskning kring dem komplicerat. I studiet av de fåtal källor, ofta krönikor nedtecknade av de spanska erövrarna efter imperiernas fall, som finns bevarade åt eftervärlden har det av forskarna krävts ett stort mått av källkritiskt tänkande, då det som regel både finns bakomliggande politiska och religiösa faktorer kring krönikornas tillblivelse och därmed också av dess skildring av historien. Bristen på förcolumbianska texter, en rovdrift på ursprungsbefolkningen samt en religiös kontext oförenlig med dessa kulturers föreställningar har gjort att den kunskap vi har idag är tolkad utifrån en västerländsk humanistisk kontext. Den bild jag förmedlar av dessa imperialistiska högkulturer har sitt ramverk kring lexikanska framställningar och blir av denna anledning grovhuggen och inte alls så nyansrik som vore önskvärt.

2.1 Maya

Den tidigaste högkulturen att utvecklas av de studerade var Maya. Den kom att utvecklas i Mesoamerika och arkeologiska fynd tyder på att Mayakulturen kom att utvecklats ur tidigare kulturer i regionen i det som kallas för den Mesoamerikanska kulturutvecklingen, med rötter 4000 år bakåt i tiden. Maya kulturen som är ett brukar delas in i tre perioder där den förklassiska perioden sträcker sig från 1500-talet f.v.t. till 250 e.v.t. Under denna period kom jordbruket att utvecklas och små byar kom att växa till rituella centra. Maya, som är samlingsnamnet på de mayatalande folken, hade sin klassiska period mellan 250 e.v.t. till ca 900-950 e.v.t. då städerna i det centrala området kom att överges av en ännu inte klarlagd anledning. Under den klassiska perioden blomstrade kulturen och avancerade landvinningar som astronomi, kalendrar, tideräkning, arkitektur, konst samt ett matematiskt system baserat på talet tjugo är bara några av de upptäckter de kom att utveckla. I det matematiska systemet använde de sig av talet 0 vilket bör nämnas inte existerade i det romerska talsystemet. Maya utvecklade även en bildskrift och det finns i Mesoamerika en litterär utveckling på ett flertal språk från 300-talet och framåt. Under den efterklassiska perioden 950-1519 e.v.t. befinner sig Mayafolken på Yucatanhalvöns högland där samhället präglas av militarism och expansion mellan rivaliserande mayagrupperingar.

Mayas trosföreställning kan inte beskrivas som en enhetlig religion, utan föreställningar varierade mellan olika grupper. På vissa punkter är ändå samstämmigheten så stor att det kan hävdas att religionen var uppbyggd kring växtlighetsåret, hade prästerlig spekulation samt en mångfald av gudar. Maya använde sig av människooffer och i den efterklassiska perioden ökade denna företeelse. Den mayanska skapelsemyten finns berättad i Popol Vuh, en helig skrift som delvis finns bevarad än i dag. Det finns även ett tiotal andra krönikor t.ex. Chalam-Balam, som är nedtecknade på andra språk än de mesoamerikanska som beskriver mayansk mytologi. Den mayanska kosmologiska föreställningen var att himmelen var uppdelad i tretton nivåer och underjorden i nio samt att varje nivå hade sin egen Gud. Mellan himmelen och underjorden befann sig jordens plan där människorna levde. Denna värld var i sin tur indelad i fem huvudriktningar varav fyra var kopplade till färg och vädersträck. Syd var kopplat till färgen gul, nord till vitt, väster till svart och väster till rött. Den femte riktningen var mittpunkten på kosmos och symboliserades av livets träd, Whack Chan. För Maya var Itzamná – alla gudars stamfader och symbolen för skrivkonsten, Kinich Ahau – solguden som hade samma kännetäcken som Itzamná men som på natten förvandlades till den fruktade jaguarguden, Ix Chel – Itzamnás maka som symboliserade den gifta kvinnans sysslor, extra viktiga gudar. Under den efterklassiska perioden tillförs guden Quetzalcoatl, ibland nämnd Kukulcán den mayanska trosföreställningen. Quetzalcoatl (den befjädrade ormen) förs in i de mayanska området från centrala Mexiko och guden anses vara av central betydelse då guden enligt myten kom från havet i väster och grundade sitt kungarike Chichen Itza. Guden Quetzalcoatl kommer också att ha en central betydelse för en annan högkultur – Aztekerna.

2.2 Aztekerna

Olmekerna, Zapotekerna, Mayafolket, Teotihuakan kulturen samt Toltekerna var de mest framstående folkgrupperna i Mesoamerika som beredde marken åt Aztekväldets framväxt. I norra Mesoamerika var på 1000-1100-talen Toltekerna den mäktigaste folkgruppen och deras huvudstad Tula låg i Mexicodalens norra ände. Kring den tiden invandrade en ny folkgrupp till regionen norrifrån. Området hade stor dragningskraft då marken var bördig och vattentillförseln var god, egenskaper viktiga vid brukande av jorden. Denna folkgrupp talade nahuatl och kallade sig för mexica eller tenochca och kom med tiden att bli den mäktigaste folkgruppen inom den högkultur som kallas för Azteker. Namnet Azteker är av senare slag och tros härstamma från mexicas mytomspunna stamort Aztlán, som betyder nära tranorna. Deras första tid i regionen präglas av underkastelse till de mäktigare folkgrupperna och de fick hålla till på de sämsta markerna i träsken och kring en sjö. Med tiden fördrevs de från träsken ut till några småöar i Texcocoxsjön efter att ha förelämpat en av sina översåtar. Kring år 1325 grundade mexica staden Tenochtitlan belägen på en av de öar i Texcocosjön de hade rätt att vistas på. Genom att muddra upp bördigt slam från sjöbottnen på den grunda sjön som lades på vassflottar ökades öarnas areal. Tenochtitlan blev rikets mäktigaste stad tillika huvudstad och kring år 1520 inhyste den en imponerande population på 150 000-300 000 invånare. Genom att vara ett underkuvat och jagat folk blev stadens läge i sjön strategiskt och enkelt att försvara och mexica lärde sig bli utmärkta krigare. Kring år 1400 var Mexicodalen ett inferno av krigande statsstater med tre fyra huvudaktörer åt vilka mexicafolket tjänade som legosoldater. 1428 bildade ledaren för mexicafolken, Itzcoatl (1428-1440) en allians som han själv kom att leda med två andra grupper och blev mäktiga nog att utkräva underkastelse och tribut av sina grannar. När Aztekimperiet i början av 1500-talet stod på sin topp härskade det över ett område på ca 200 000 km2 och ca 25 miljoner invånare fördelat på 489 underlydande grupper som alla skulle betala tribut till mexicafolket i Tenochtitlan.
 Imperiet styrdes inte genom byråkrati eller assimilering, utan genom terror vilket gjorde Aztekerna till ytterst hatade härskare. Den terror de utövade bottnade i de trosföreställningar som låg till dess grund. Den sociala rörligheten inom hierarkin uppnåddes dels genom framgång i handel men framförallt genom religiöst engagemang och framgångar i krig då fångar att offras insamlades.

I sin religion införlivade Aztekerna andra kulturers gudar och trosföreställningar i en synkretism som exemplifieras dels genom likheter med mayas indelning av kosmos med 13 himlar och 9 underjordar samt av en rad gudar som förekom runtom i Mesoamerika. Vid tiden för mexicas klättring mot hegemoni skapades en mytologisk berättelse med betydande roll för hela den Aztekiska samhällsstrukturen. Myten berättar att de två ursprungliga gudomligheterna var ett par som stod högt över alla jordiska betydelser. Deras söner blev de mäktiga skaparegudarna: Huitzilopochtli ”kolibrin från väst” – Den våldsamme krigsguden tillika aztekernas beskyddare och solgudens son; Xipe totec - vårens och den nya grödans gud; Quetzalcoatl ”den befjädrade ormen”, och Tezcatlipoca ”rykande spegeln” - krigaren från norr, natthimlens gud, och den som tog och gav allt liv på jorden. Enligt aztekisk mytologi hade kosmos skapats fyra gånger tidigare men varje tidigare livscykel hade av olika anledningar blivit ödelagt av de mäktiga gudarna med mänsklighetens undergång som följd. Genom sin kosmologi såg därför aztekerna sitt välde som temporärt av två anledningar. Den första anledningen var skapelsemyten. Där beskrivs hur Huitzilopochtli, Guden som var härskare över den femte livscykeln där han placerat aztekerna som de mänskliga regenterna. Myten säger att Aztekernas stamgud Huitzilopochtli var son till jordgudinnan och en krigsgud som identifierades med solen. Varje natt kämpade han mot mörkrets makter för att solen skulle återfödas nästa morgon. Om Huitzilopochtli någonsin skulle bli besegrad skulle mörkret triumfera så att solen aldrig skulle gå upp mer och därmed skulle hela mänskligheten upphöra att existera. Av största vikt var därför att Huitzilopochtli förblev stark och oövervinnelig. Det var alltså Huitzilopochtli, aztekernas skydds- och krigsgud, som sörjde för att denna livscykel fungerade och att aztekernas makt bibehölls. Men för att utöva denna kritiska kosmologiska uppgift krävde han offer. Det var enligt den aztekiska tron människoblod som närde guden och därmed den femte livscykeln, solguden Tonatiuhs era. Enligt myten hade gudarna gått samman vid skapandet av den femte livscykeln i en gemensam offerceremoni och offrat sig själva för att ge styrka åt Solen att än en gång orka vandra över himmelssfären. Quetzacoatl anförtroddes uppgiften att skapa de nya människorna och det gjorde han genom att resa ner till underjorden för att samla ihop ben från tidigare generationer. Dessa ben doppade han sedan i sitt eget blod för att ge dem liv. Det är ur denna kosmologiska förutsättning som aztekernas härskarteknik och terrorvälde utvecklas. För att guden skulle vaka över livscykeln och aztekerna krävde guden människoblod och pulserande hjärtan som föda. Symboliken blev att människooffren återspeglade gudarnas ursprungliga offer av sig själva för att skapa rådande era. För att säkerställa att guden förhöll sig nöjd blev det enda rationella sättet att få fram tillräckligt med människor att offra. Genom ständiga krig mot sina grannar kunde krigsfångar tas till offer. Detta var ett moment tjugotvå. Eftersom gudarnas välvilja endast kunde bibehållas genom ständiga krig blev fred någonting farligt. Fred innebar att gudarna blev utan föda vilket kunde leda till hela mänsklighetens undergång. Offerritualen var således inget omotiverat dödande för aztekernas eget nöjes skull (att jämföras mot rommarnas gladiatorspel som anordnades med syftet att underhålla och roa rikets invånare), utan en ytterst komplicerad magisk ritual där dagen och timmen var fastställd minutiöst då gudarna skulle motta sina blodsoffer. Kalendrarna som prästerna i Mesoamerika utvecklade genom enastående astronomiska observationer möjliggjorde detta och kalendrarna var intimt förknippade med gudar och ceremoniella riter, för gudarna fanns även förkroppsligade i celesta objekt som solen, månen, planeterna och vissa utav stjärnorna. I Tenochtitlan byggdes ett dubbeltempel till gudarna Huitzilopochtli och Tlalocs ära. Tlaloc var regnguden och på ett altare på templets topp placerades offret levande och en präst öppnade bröstkorgen på offret och tog ut hjärtat ur kroppen denne levde. Det mesta tyder på att detta var en företeelse som kom att eskalera från och med Montezuma I regenttid 1440-68.

Den andra orsaken till att Aztekerna såg sitt välde som temporärt bottnar i en annan myt. Den beskriver hur Tezcatlipoca ”rykande spegeln” hade besegrat Quetzalcoatl ”den befjädrade ormen”. Genom förlusten drevs Quetzalcoatl till att överge Mexicodalen och han lämnade sitt rike från kusten vid nuvarande Tabasco. Innan ”Rykande spegeln” for lovade han att komma tillbaka under ett ce-akatl år, som enligt den aztekiska kalendern inträffar i 52 års cykler, från havet i öster för att åter ta kontrollen över Mexicodalen och markera slutet för det Aztekiska styret.

Vid mexikafolkets maktövertagande i regionen skildras hur en del av toltekfolket efter en förlust mot aztekerna lämnade Mexicodalen sjövägen och att de slog sig ner på Yucatanhalvön. Där gav de upphov till en toltekiserad mayarenässans beskriven tidigare som den efterklassiska mayaperioden och iförandet av guden Quetzalcoatl till Yucatanhalvön.

2.3 Inka


Likt de kulturer som kom att utvecklas imperier i Mesoamerika byggde inka sitt imperium på centralandinska kulturer som redan haft stor utbredning i regionen. De två främsta var Tiahuanaco, belägen på höjdplatån altiplano vid Titicacasjön i Dagens Bolivia och Huari beläget nordväst om Cuzco i Perus södra central. Båda dessa kulturer hade utvecklat starka centra för politiska och rituella handlingar. Likt maya och aztekerna var inkas samhälle hierarkiskt uppbyggt med den quechuatalande etniska gruppen inkas överst med dess ledare Inkan som kung. Aristokratin utgjordes av bl.a. prästerskapet och quipucamayoqs, de lärda som knöt in information på de speciella färgade trådar, quipu, som inka utvecklat som system för att hålla ordning på bl.a. administrativa räkenskaper. Till skillnad från kulturerna i Mesoamerika utvecklade inte inkas något känt skriftspråk varvid dess historia är mer fördolt i dunkel. För att studera kulturen får forskare som bl.a. historiker, arkeologer och antropologer förlita sig på arkeologiska fynd och de krönikor som spanjorerna kom att nedteckna om kulturen vid tiden kring erövringen. Inom inkariket, eller Tawantinsuyu som inka själva benämnde sitt rike, spände ett vägnät på ca 20 000 km som band ihop riket. Under 1430-talet tyder fynd på att rikets regent Pachacuti Inka startade imperiebyggandet och inkas expansion ut ur Cuczodalen som var dess hemvist. Inkas kom dock inte att använda sig av den härskarteknik byggd på fruktan som aztekerna utvecklat. Inkas byggde sitt imperium i rak motsats till aztekerna på byråkrati och assimilering och orsaken till detta kan ligga i deras vitt skilda kosmologiska föreställningar.

Hos inkas har ingen klar kosmologisk struktur kunnat klarläggas som varit fallet hos de Mesoamerikanska kulturerna. Det förefaller ändå, som jag skrivit i ett tidigare arbete, vara så att kosmologin bestod av en himmelsksfär, jordplanet och underjorden.
 Den skapelsemyt som ligger till grund för samhällsstrukturen i Centralanderna och som inka troligtvis använde sig utav i sitt imperiebyggande, beskriver hur guden Viracocha skapade världen. Enligt myten skapade guden Viracocha människorna av lera från sjön Titicacas strand. Han förser där människorna och sina övriga skapelser med signifikanta egenskaper som hur varje fågelart skall sjunga, vad de skall leva och vad de skall äta. Människan förser Viracocha på samma sätt med egenskaper huacas, som språket de skall tala, grödor de skall odla samt gruppens klädesdräkt mm. När han var klar med det sände han ned människorna i underjorden där de skulle stanna tills han kallade på dem. Enligt de andinska föreställningarna i regionen startade tiden med denna myt. Myten förklarar även den sociala förståelsen kring vad som band samman den andinska civilisationen med dess vitt spridda grupper då Viracocha gav samhället dess sociala struktur. Inkariket beräknas ha bestått av upp emot 10 000 grupper då det stod på sin topp på 1530-talet. Fastän stammarna skildes åt genom sina specifika kläder, sitt språk och sedvanor så var de ändå sammanlänkade genom skapelsen av en gemensam gud, Viracocha och alla hade de sitt ursprung från Titicaca. Då alla stammar ansågs härstamma från sjön Titicaca där de skapades och sändes till underjorden har alla andinska stammar enligt den föreställningen ett gemensamt geografiskt och socialt ursprung. Skillnaderna sinsemellan, förklaras av stammarnas huaca som representerade dess sociala och kulturella enighet. Det som gav legaliteten åt gruppens territoriella område är den plats från vilken stammen enligt myten skulle komma fram ifrån efter Viracochas befallning.
 Gruppernas födelseplats hette pacarina och det var ställen i naturen med stor religiös betydelse. Födelseplatserna kunde vara ur en grotta som i inkas fall, men även andra naturorienterade ställen som en källa, en sjö ett träd och så vidare kunde vara hemvist för en grupp. Viracocha ansågs på detta sätt ”planterat” förfäderna när han sände dem till underjorden, och att de växte upp på den plats, pacarina, som blev stammens ursprung. Genom utnyttja denna föreställning assimilerades de otaliga grupperna under ett byråkratiskt system som byggde på vördnad för inkas som härskare av denna era. Istället för att bygga ståtliga palats byggde inkas stensatta terrasser för att bedriva effektivare odling i det kärva klimatet, förrådsbyggnader och infrastruktur som vägar. Det förekom av vad som är känt inget slaveri och inget penningsystem i imperiet utan välfärden garanterades genom att jorden delades i tre delar. En del åt folket, en del att bruka till ceremoniella ändamål och en del åt kungen för att magasineras och vid behov distribueras ut i riket. Skatten betalades i form av ”ideellt arbete” på de statliga jordarna. Många grupper införlivades i riket genom diplomati och förhandlingar men om det misslyckades hade inkas en stark arme till sitt förfogande

Inkas såg sig själva som solens söner och månens döttrar som levde under den femte eran. Guldet kom att symbolisera solen och silvret månen. Ur kulten kring solen och det agrara året utvecklads omfattande offerritualer baserade på en astronomisk kalender som hänvisade till religiöst förankrade platser, huacas runt om i landskapet. Det som offrades var framförallt föda som majs, majsöl och cocablad, men även djur, främst laman offrades under ceremonierna och i undantagsfall finns det källor som anger att människor har offrats. Under Capac raymi Camay quilla ceremonin som firades i Cuzco under 107 dagar för att hylla decembersolståndet ingick capaycocha, den ceremoni där det offrades människor. Offren tycks ha utgjords av barn som varje stam i det väldiga riket skickade till huvudstaden. Offret gick till så att de på ett led sändes för att gå så långt de orkade mot horisonten för att möta ett okänt öde. Vilket syfte inkas hade med offret är ännu inte klarlagt.

2.4 Conquistadorerna och imperiernas fall


Sedan Columbus under det sista årtiondet av 1400-talet upptäckt Västindien, låg vägen västerut öppen för andra europeiska geografiska upptäckter. Spanjorerna var de pionjärer som låg längst fram i sin iver att finna den västra vägen över havet till Indien och Kina för att kunna bedriva handel. Det strikt ortodoxt katolska Spanien hade under perioden 711- 1492 utkämpat ett heligt krig mot morerna och slutligen lyckats fördriva dessa ut från den iberiska halvön under ständiga blodiga strider. När kriget mot morerna i vad som kallas reconcuistan var slut blev många militärer utan arbete. Militärt vältränade och äventyrslystna begav sig många mot de länder i väst som det ständigt kom in nya rapporter om. Två män, Hernan Cortes och Fransisco Pizarro, båda från det fattiga Extremadura i västra Spanien, kom under 1500-talets första hälft att skriva historia av ett slag som sällan eller aldrig har skådats. Med ca 500 man och 15 hästar ländsteg Cortes år 1519 vid Mexicos kust. För att vara minska risken för myteri mot honom som ledare sänkte han sedan alla de 11 skeppen som tagit dem dit. Med list, mod och tur lyckades han på kort tid få rivaliserande stammar i regionen att kämpa på spanjorernas sida mot de hatade aztekerna. På mindre än två år under vådliga strapatser föll aztekerriket slutligen under den spanska kronan. Då Francisco Pizarro begav sig mot det land som ryktarna sades inneha ofantliga mängder guld och silver hade studerat Hernan Corses djärva stridsteknik. På sitt tredje försök att finna rikedom i den nya världen landsteg han med sina fyra bröder den 13 maj 1531 vid Tumbez i dagens Ecuador med ytterligare 102 fotsoldater och 62 infanterister. I ett bakhåll i staden Cajamarca tillfångatogs 1532 inkas ledare Inkan Atahualpa. I striderna dödades uppemot 7000 indianer utan att spanjorerna miste en enda man! Trots att Inkan betalade enorma mängder guld och silverföremål för sin frihet dödades han senare genom garrottering. Snart låg riket under spanskt styre. Dessa erövrare av spansk härkomst kallas concuistadorer, troligen efter ordet reconcuista. Både Aztekernas- och inkas välden krossades av några få soldater under kort tid. Detta tros ha möjliggjorts genom att dessa samhällen hade en välutvecklad administration och politisk organisation där makten var koncentrerad dels till ett fåtal personer, vars ledare ansågs gudomlig, dels till huvudstaden som fungerade som ett religiöst centra. Lite förenklat kan det hävdas att om ledaren tillfångatogs och eliminerades rasade hela samhällsstrukturen ihop. Så betydande var ledarna för sitt folk. Andra starkt bidragande effekter till européernas favör var överlägsenhet i framförallt militär strategi, att de hade hästar, skjutvapen och högklassiga vapen av stål samt att de förde med sig sjukdomar som smittkoppor mot vilket som indianerna saknade immunförsvar. Mayas erövring skedde under en längre tid och anses därför inte som lika spektakulär, men de europeiska fördelarna gällde även mot dem. Det främsta problemet för spanjorerna var att mayariket, till skillnad från både inka och azteker inte var homogent organiserat utan uppdelat i flera kungadömen. Vart och ett av kungadömena måste nedkämpas för att få kontrollen över området, något som senare lyckades.

DEL 3. Läroböckernas återgivning av maya, azteker och inka

3.1 Upptakt

I de undersökta läromedlen presenteras bokens samtliga kapitelnamn i den inledande texten. Den bakomliggande tanken är att de skall vara till hjälp för läsaren så att en helhetsbild av läromedlet framstår och att hänvisningar kan göras på ett enklare och tydligare sätt mot andra kapitel. Läromedlen är uppdelade efter det förlag som utgivit dem. Det har gjorts med tanke på att läsaren på ett enkelt sätt skall kunna jämföra förlagets böcker mot varandra.

3.2 Förlaget Gleerups


I studien ingår två av förlagets ämnesböcker i religionskunskap.

3.2.1 Sofi - Religion

Sofi är en ämnesbok i religion för grundskolans senare del författad av Per Eklund utgiven av Ekelunds förlag AB som nu uppgått i Gleerups förlag. Boken från 2003 karaktäriserar sig som en ”allt-i-ett-bok” på 189 sidor fördelade på fyra huvudkapitel; Religion och livsåskådning, Religion från historien, Religion i världen samt Religion i Sverige. Boken säger inget om författarens bakgrund.

Inte på något ställe i boken benämns någon av de förcolumbianska högkulturerna. Det närmaste vi kommer dessa är under rubriken Religion bland skriftlösa folk. Genom att först konstatera att de fem världsreligionerna har sina egna heliga skrifter, men att många folk på jorden tillhör religioner som saknar heliga skrifter, beskrivs sedan de skriftlösa folken. Exemplen på skriftlösa folk är de som lever i Nord- och Latinamerika, Australien och Afrika. Förklaringen till att religionerna inte behövt några heliga skrifter är att det hos dessa folk alltid funnits någon som kunnat de heliga berättelserna utantill. Ett sådant uttalande förenklar denna komplexa fråga och får dessa kulturer att framstå som primitiva och avstannade och den framstår som en suggestiv text som beskriver hur folk levt och känt. Kapitlet får enbart en och en halv sida i anspråk för den beskrivande texten varav en halv sida upptas av en bild. Bra är att texten säger att varje religion bland de skriftlösa folken är lika unik som var och en av världsreligionerna. Texten beskriver sedan på ett bra sätt fem gemensamma drag för dessa religioner. Mindre lyckad är den formulering som används i avsnittet - För dig som vill veta mera, som fungerar som en fördjupning av området. Där uttrycks det lite slarvigt att förutom det gemensamma som de skriftlösa religionerna har så ”finns det givetvis [min kurs!]också mycket som skiljer dem åt”
 Är ett sådant antagande givet för en elev där denna text med stor sannolikhet kan vara det första mötet med denna religionsform?

Intressant är hur författaren tänkte då han valde kombinationen Nord- och Latinamerika. I dessa begrepp finns det en distinktion som borde ha problematiserats i texten. Nordamerika är ett uttryck för den geografiska benämningen medan Latinamerika relateras till ett kulturområde. Benämningen skriftlösa folk är inte heller oproblematisk att använda för dessa livsåskådningar. Begreppet kräver ett reflekterande så att författarens perspektiv synliggörs. Ett problem med att använda termen skriftlös är att den betonat att denna kulturella folkgrupp inte haft något eget skriftspråk, vilket Dalin menar är rätt, men att benämningen kan leda till en uppfattning att skrivna källor utgör en måttstock för vad som kan räknas som religion.


Sammanfattning:

· Helt utelämnat studiets kulturer

· Använder termen Skriftlösa folk för det geografiska och religiösa område där kulturerna inbegrips, ca 1 textsida

· Tveksam akribi då skriftlösa folk används för kulturer i Latinamerika som har ett skriftspråk, dvs. de i Mesoamerika


· Tunn beskrivning och litet utrymme

· Suggestiv och förenklad text som leder till en syn på etniska religioner som primitiva och avstannande

· Exotism då det t.ex. förs fram att de inte behövt lära sig skriva

· Ingen kartbild, geografisk benämning Nord- och Latinamerika

3.2.2 Kompakt - Religionskunskap

Kompakt – Religionskunskap utgavs av Gleerups förlag 2004 i sin tredje upplaga (1995, 1998) Författarna Nils-Åke Tidman och Magnus Hermansson har skapat en lärobok på 223 sidor i religionskunskap för grundskolans senare del som är indelad i tolv huvudkapitel; Religion – nära och långt bort, Det religiösa livet i antikens Grekland, Kristendomens ursprung, Kristendomens utveckling, Folkreligioner, Judisk tro och liv, Islam – utveckling, lära och livsmönster, Hinduism – världens äldsta religion, Buddhismen, religion i Kina och Japan, Nya religiösa rörelser och New Age, samt Etik och livsåskådning. Båda författarna har lärarbakgrund men Magnus Hermansson arbetar även som lärarutbildare vid Göteborgs universitet.


Detta läromedel tar på inget ställe upp de högkulturer eller något av det geografiska område där studiets kulturer var verksamma. Det närmaste vi kommer dessa är om vi räknar in dem under ursprungsbefolkningar som omnämns under kapitlet Folkreligioner. I bokens första kapitel Religion - nära och långt bort, presenteras en karta över världens religioner.
 På kartan används termen naturfolkens religioner, i stället för termen folkreligioner som fått ett eget kapitel i boken, vilket är lite förvirrande. Grafen visar att invånarna i både Nord- och Sydamerika bekänner sig till kristendomen men att det finns områden där naturfolkens religioner är utbredd. Dessa områden är markerade på kartan vid norra Nordamerika och i de centrala delarna av Amazonas samt vid sydvästra Sydamerika dvs. utanför studiets geografiska område. Trots att stora delar av Sydamerika markerats med de etniska religionernas utbredning nämner boken inget av dessa kulturer.

Kapitlet om Folkreligioner, som fått 14 sidor i anspråk, redogör på ett bra sätt varför begreppet folkreligioner valts. Det sker genom att tydligt peka på att folkreligioner är den term som blivit allt vanligare att använda i skildrandet av dessa. Genom att använda begreppet folkreligioner poängteras att de saknar en tydlig uppkomst historia, att folkliga riter och muntligt berättade myter är viktiga, att de företrädesvis förekommer hos folk som lever nära naturen samt att det rör sig om många små folkgruppers olika religioner. En invändning mot vändningen av termen kan vara att den inte är så distinkt, då alla religioner brukas av folk.
 Bra är texten då den beskriver att trots att folkreligionerna inte har heliga skrifter, likt de i de stiftade religionerna så saknas det inte heliga berättelser. Genom muntlig tradition har dessa inom kulturen bevarats genom generationer. Ett annat sätt att bevara traditioner är att använda ett bild- och symbolspråk som uttrycks bl.a. genom konst. Genom dessa förklaringar känns religionerna levande och nära, utan inslag av exotism. Som exempel på andra termer att använda på dessa religioner nämns boklösa eller skriftlösa religioner. Bra är att texten problematiserar kring det förlegade begreppet primitiva religioner, en term där innebörden är den tanke att alla folk och religioner går igenom samma utvecklingsstadier och att folkreligionerna då skulle befinna sig på en tidigare och lägre ”utvecklingsnivå” än de stiftade religionerna.

Likt individer i andra samhällen så utvecklas medborgarna inom dessa kulturer och tar till sig av den moderna världskulturen vilket lett till att det inom folkreligionerna och ursprungsbefolkningarna växt fram en proteströrelse som bl.a. strider mot den schablonbild av dem som museala. Texten lyfter fram två kärnfrågor, för det första kräver de rätten till sitt gamla territoriella område. Det krävs för att de skall kunna leva på det traditionella sättet. För det andra vill de inte bli betraktade som en turistattraktion för rika västerlänningar. Religion är en komponent av det som skapar självmedvetenhet och sammanhållning för ursprungsbefolkningarnas kultur och texten förmedlar på ett sakligt sätt ansatser att tron på de gamla gudarna tenderar att falla i glömska till företräde för en starkare tro på goda andar, magi och förtroendet för andespecialister.

Sammanfattning:

· Helt utelämnat studiets kulturer

· Använder termen Folkreligioner för det geografiska och religiösa område där kulturerna inbegrips, ca 14 sidor

· Problematiserar bra kring termer


· En levande och inte museal beskrivning

· Politik – u-land vill inte ses som en turistattraktion, kräver rätten till sitt land

· Kulturområdena inte utmärkta på den kartbild som markerar ut ”naturreligioner”

3.3 Förlaget Interskol


I studien ingår en av förlagets ämnesböcker i religionskunskap.

3.3.1 Religion A & Religion B


Förlaget Interskol kom 2003 ut med den andra upplagan av Religion A och Religion B författad av Mats Molund. Läromedlet riktar sig mot elever i år 6-9. Religion A har på 182 sidor fördelat boken i sex huvudkapitel; Religionsresan börjar, Tre olika samhällen - Tre typer av religion, Bland greker och nordbor, Gamla testamentet – Helig bok för judar och kristna, Judendomen, samt kristendomen. Religion B är med sina 182 sidor indelad i fem huvudkapitel; En resa in i nutiden, Från reformationen till New Age, Islam, Hinduismen och Buddhismen, Livets bok. Böckerna nämner inget om författarens bakgrund.

I Religion B står inte ett spår att finna om dessa kulturer utan de återfinns i seriens första bok Religion A. I kapitlet Tre olika samhällen – tre typer av religioner används ingen uttalad term likt etniska religioner men kapitlet omnämner samtliga förcolumbianska högkulturer maya, azteker samt inka. Kapitlet omfattar 27 sidor. I Jägarnas och samlarnas värld, som är det första samhället som presenteras, får läsaren veta att bl.a. indianerna hade schamaner, en man eller kvinna som botade sjukdomar. Efter denna beskrivning av en genusneutral schaman får läsaren genom en värdeladdad formulering; ”Men inte nog med det, schamanen kunde försänka sig i trans och resa till främmande världar”
, veta hur annorlunda de är från oss vilket riktar läsarens uppmärksamhet mot det beskrivna som främmande och avvikande. I böndernas värld som är det nästa samhälle som beskrivs får läsaren kännedom om människooffer. Texten beskriver hur bönderna såg på sitt brukande. För bönderna var all mat var helig och som resten av naturen var den levande. Tanken var att allt levande som togs som mat hade en själ, så vid skörd dödades växterna.


Den tanken ledde till att en del bönder höll heliga fester med blodiga människooffer. Kraften från de liv som spilldes tänktes ge näring åt grödan. En del folk offrade slavar och krigsfångar, andra sin egen hövding, somliga tog död på unga pojkar och flickor från den egna stammen – sätten var många och skilde sig från plats till plats.


I texten finns det inget som explicit säger att detta har att göra med de förcolumbianska högkulturerna, utan att det var en generell företeelse hos bönderna över tid. Ingen speciell kultur pekas ut eller får företräde i avsnittet. Människooffrandet ges enbart en agrikulturell förklaring vilket är ensidigt. Mer dynamiskt vore det om texten tagit med människooffrandet som ett sätt att blidka gudarna som kanske var det övergripande syftet med denna fruktbarhets rit inte att blodet skulle ge växterna näring.

Det tredje samhället som boken beskriver är städernas och stormännens värld. Avsnittet berättar hur högkulturer utvecklats världen över och läsaren får veta att de främst uppstod i bördiga floddalar. I detta avsnitt får studiets område ett relativt stort utrymme då maya och azteker får tre sidor i anspråk av de 27 som kapitlet inkluderar. Efter en presentation av högkulturen kring Mesopotamien, omnämner texten Inkariket i ett kort stycke. I det beskrivs hur kungen av sin samtid ansågs som halvt gudomlig samt att makten tilldelats honom av gudarna, en företeelse med global spridning då denna föreställning fanns i såväl Kina som i Egypten. Texten går sedan vidare och förklarar varför många mäktiga riken byggde pyramider och höga tempel. Byggnaderna som babylonierna, egypterna, aztekerna och mayaindianerna uppförde strävade mot himlen som var maktens boning. Här visar texten på ett bra sätt gemensamma drag mellan olika högkulturer. Texten visade först hur kungar i vitt skilda delar av världen sågs som gudomligheter och att deras mandat att regera tilldelats av en eller flera gudar. Det hade varit att föredra att texten utöver denna förklaring även beskrivit berättat att kungen var överhuvud för en viss etnisk grupp som i sin tur hade fördelar mot andra grupperingar inom riket vare sig de var assimilerade eller inte. Det är något som texten framför implicit då den citerar ur mayas heliga texter hur gudarna lovade maya, som är en etnisk grupp, skall få råda över alla stammarna. Sedan beskrivs att flera mäktiga riken uppförde höga byggnadsverk för att på så vis komma de himmelska gudarna närmare vilket på ett tydligt sätt visar gudarnas betydelse i religionerna och för folkgrupperna. För maya och aztekerna beskrivs hur de som tack för sin maktställning ger gudarna blodsoffer genom att skänka dem fiendens kroppar. Lite fel blir det sedan då texten säger att de överlevande blev till lydfolk. Felet ligger inte i sak utan i sin syftning. Läsaren kan lätt tro att det enbart var de som överlevde själva offerriten som blev till lydfolk, vilket inte riktigt kan anses som en riktig beskrivning. Flera skildringar av aztekernas offrande tyder på att få undgick döden då offret valts ut, det var istället de överlevande i den gruppering som offret tillhörde som blev till lydfolk. En förklaring till spanjorernas snabba erövring av aztekerna anses vara aztekernas krigsteknik. Den gick ut på att ta tillräckligt med levande fångar för att göra gudarna nöjda vid offrandet, inte att så många som möjligt av motståndarna skulle dödas i striden. Den strategin hade däremot spanjorerna. När aztekerna tagit tillräckligt med offer avbröts striden och de överlevande blev till lydfolk. Texten beskriver vidare att det var kungen som ansvarade för att kontakten med gudarna var god och vid uppror bland lydfolken så stundade nya offer. Vidare beskrivs att kungalängderna som finns bevarad i mayas helige texter var en bön om rikets framtida trygghet. Genom skrivkonsten bevarades kungalängderna och de läskunniga kunde se att etniska grupperingar avlöst varandra genom krig vilket visade att inget rike varade för evigt. Alla kunde de någon gång störtas. Texten beskriver bönen som att kungen var den som hade kontakten med gudarna och att det var av stor vikt att denna kontakt inte bröts, gjorde den det var riket dagar räknade. För att upprätthålla kontakten med gudarna skildras i texten hur mayas heliga skrifter berättar hur mycket en kung måste lida.

Han [kung Gucumatz, min anm!] fastade, hans tunga genomborrades så att ett rep fulla av törnen kunde dras genom hålet. Blodet samlades upp och offrades till gudarna, som nu blev öppna för förslag. Att ge och ta, var det som gällde. ”Du som skänker oss överflöd, som skänker döttrar och söner. Vänd mot oss din makt och rikedom”, kunde kungen böna. ”Beskydda mina söners och stormäns liv och växt. Låt dem som försörjer och livnär Dig föröka sig och bli allt fler, de som åkallar dig på vägarna, på fälten, på flodstränderna, i ravinerna, under träden och i snårskogen.”.


Citatet visar läsaren hur annorlunda deras trosföreställning är vår västerländska vilket leder till exotism. Det är makabra scener som utspelar sig då tungan genomborras vilket förstärks av den bild som finns representerad på sidan. Bilden föreställer en tungspets i naturlig storlek som sticker ner från sidans överkant. Från den droppar det blod. Dropparna är placerade mellan textspalterna på sidan. Texten fortsätter sedan med att beskriva en undergångsmyt. Jag väljer att citera stycket i sin helhet.

Läs aztekernas myt om det folk, toltekerna, som de själva efterträtt som stormakt.


Myten om toltekernas fall

Släktfejd och blodshämnd! Ett stort sällskap tolteker flydde från oroligheterna i hemstaden Tlapallan. Deras präst varnade för att de skulle straffas igen. Efter 512 år skulle en mystisk herre födas till tronen. Barnet skulle födas med en naturlig krona av lockigt hår. Slutet var då nära. Tolteckerna gav sig iväg mot den uppåtgående solen. Under färden mot öst sådde de nya fält och grundade nya städer. De byggde ett väldigt hus av solstrålar med tillräcklig plats för hela folket. Slutligen grundade de Tollan som blev huvudstad i deras rike. Toltekerna var skickliga arkitekter, träsnidare, silver- och guldsmeder och juvelerare. De älskade att tala, läsa dikter och måla böcker. De odlade korn, bomull, bönor och andra grödor. Kvinnorna vävde eleganta och färgsprakande dräkter. Allt var frid och fröjd tills en ung vacker kvinna besökte den sjunde kungen i hans palats. Med en hälsning från sina föräldrar räckte hon kungen konserverad agave och mörk honung från samma växt. Kungen var förtjust över gåvorna, men inte helt tillfredsställd:


- Jag längtar efter dig! Sa han, slet av den unga flickans kläder och våldtog henne. Sonen hon senare födde bar de illavarslande tecknen som tidigare förutspåtts. Tolpitzin som sonen hette var till en början dygdig och vis. Men ödets makter förvred hans sinnen. Kungen, hans hov och vasaller började frossa i illdåd. Folket i Tollan började följa deras dåliga exempel. Skulle en förnäm kvinna vallfärda till något tempel eller helig stad, passade hon på att förföra prästen. Följande år genomled toltekerna tunga regn och stormar. Många byggnader förstördes. I hundra dagar regnade det, sedan följde torka, frost, blixtar och hagelstormar. Alla träd och till och med agaveväxterna dödades. Maskar och gräshoppor förstörde grödan. Allt lagrat korn åts upp av skalbaggar. Vid denna tid fann man ett ljushårigt barn på en bergstopp utanför staden. När han såg barnet fruktade han att det var ett dåligt omen och lät sätta tillbaka det. Efter ett tag började barnets huvud att ruttna och stanken dödade människorna runtomkring. Odören spred sig och orsakade pest. Nio av tio tolteker dog. Den slutliga olyckan – främmande krigshärdar – stod nu utanför huvudstaden Tollan! Fullkomligt överlägsna tvingade de Topiltzin att lämna staden. Han övergav ett dött och avfolkat land. Fienderna hade rivit templen och burit iväg palatsets skatter. Landet låg härjat och ofruktbart. Tollans dagar var till ända.


Denna text utger sig att beskriva en myt om ett rikes uppgång, aztekernas, på ett annat rikes bekostnad, toltekernas. Boken har tidigare beskrivit mytbegreppet utifrån en tanke att det skall förstås i rak motsats till det som i dagligt tal menas med en tom fantasi. En myt kallas de berättelser som kretsar kring livets stora frågor där gud ofta griper in i handlingen på ett avgörande sätt, samt att ett folks myter är så betydelsefulla att de kan anses heliga.
 Det är bra trots att en djupare genomgång vore önskvärd. Det ovanstående citatet kan anses som mycket värdeladdat. Där beskrivs hur kungen på ett mycket brutalt sätt våldtar en ung flicka, hur ett barn lämnas att dö på toppen av ett berg och att dennes huvud ruttnar så att nio av tio tolteker dog av odören. Det föreligger inget skäl till att tvivla på mytens existens eller att en myt tas upp i ett läromedel men, frågan blir som den Härenstam för fram om vad som skall väljas ut som representativt för en religion eller kultur som får mycket liten täckning i läromedlen?
.

Det är rimligt att ställa sig frågan om denna myt eller kapitlet i helhet beskriver vad som kan anses som central kunskap för detta område? Jag hyser även tvivel på akribin i det citerade. Det förefaller vara en historisk hopblandning. Det stämmer så till vida att toltekernas kultur till stor del beredde vägen för Aztekerna, men arkeologiska fynd pekar mot att Tollan (eller Tula) tycks ha övergivits i mitten på 1100-talet e.v.t. De avslutande raderna beskriver hur odören från det förruttnande barnet fick 90 procent av toltekerna att dö av pest samt att fullkomligt överlägsna fiender rev och länsade templen. När européerna kom till den amerikanska dubbelkontinenten i slutet av 1400-talet förde de med sig vad som förefaller vara smittkoppor. Någon pest var det inte tal om då den aldrig existerat där. Indianernas dåliga motstånd mot de europeiska sjukdomarna gjorde dödligheten enorm bland dem, något som bekräftas från skildringar både från Corses och från Pizarros erövringar. Det förefaller som om slutet beskriver aztekernas fall och inte deras föregångare toltekerna. Det presenteras en bild i anslutning till stycket. Det är en tecknad bild som visar ett Mesoamerikanskt tempel där offer av människor pågår. Bilden följs av en bildtext där det står: ”Aztekiska präster offrar två fångar åt gudarna. Efter det att hjärtat skurits ut halshöggs och flåddes offren. Huden bars sedan av en präst i tjugo dagar.”
. Det är lätt att föreställa sig hur en elev som bläddrar igenom boken fastnar vid denna makabra bild av de stereotypt skildrade aztekerna och att den etsar in ett exotiskt intryck av denna kultur i läsarens minne.

Till skillnad från stycket om böndernas värld, som var suggestiv och förklarade blodsoffer som näring åt grödorna, så gav avsnittet om Städernas och stormännens värld blodsoffret en rikligare förklaring då det var ett sätt att blidka gudarna. Bokens sätt att dela in kapitlet i tre separata delar gör att eleven kan tro att det som förekom i t.ex. böndernas värld var isolerat till den gruppen och inte i samhället i stort. Det förefaller vara både vara missledande och i viss mån motsägelsefullt som t.ex. när förklaringen av blodsoffret fått två olika innebörder i två ”separata världar”.

Sammanfattning:


· Maya, azteker och inka omnämns


· Relativt stort eget textutrymme, ca 3 sidor


· Placerar inte in kulturerna under någon religionsvetenskaplig term inom ramen för etniska religioner utan under kapitlet Tre olika samhällen – tre typer av religioner, ca 27 sidor

· Problematisk kapitelindelning


· Tveksam akribi, klichétänk och schablonbilder

· Exotism - makabra skildringar utan djupare förklaring i både bild och text

· Blodsoffer först beskrivet som näring åt växterna för att sedan få en rikligare förklaring som ett sätt att blidka gudarna

3.4 Förlaget Liber


I studien ingår en av förlagets ämnesböcker i religionskunskap.

3.4.1 SO-S – Religion ämnesboken

2003 kom den första upplagan av SO-S Religion som är förlagets ämnesbok för grundskolans år 6-9. Den är författad av Ingrid Berlin och Börge Ring där bokens 365 sidor är indelad i fyra delar med huvudkapitlen; Del 1 – Etik, Systerreligionerna, Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism, Buddhism, samt Filosofi. Del 2 – Etik, Traditionella religioner, Flodkulturer, Antiken, Nordens forntid, Filosofi. Del 3 – Etik, Judendom, Kristendom, Islam, samt Filosofi. Del 4 – Etik, Hinduism, Buddhism, Kinas religioner - Konfusianism och Daoism, Japans religion - Shintoism, Andra livsåskådningar, samt Filosofi.

I SO-S Religion finns det inget eget avsnitt av de studerade kulturerna inte heller omnämns de på något ställe i boken. Det närmaste vi kommer är under det kapitel som författarna valt att rubricera som Traditionella religioner som fått 18 av bokens 365 sidor i anspråk. Att de valt termen traditionella religioner förklaras med att den visar på att alla religioner i kapitlet ”står för en gammal tradition i landet de kommer ifrån”. Jag anser formuleringen bra då den undviker att det studerade får en museal karaktär. Kapitlet inleds med följande rader:

Columbus upptäckte Amerika år 1492 och kallade det land han fann för ”Den nya världen”. Men så ny var den inte, för där hade det bott människor i flera tusen år. Under 1400-talet och framåt kom fler och fler ”nya” länder att upptäckas och i samband med det också ”nya” religioner. Religionerna var olika varandra, men hade det gemensamt att de representerade gamla religiösa traditioner i landet de uppstått i. Men det dröjde ända fram till 1500-talet innan européerna lärde känna dessa religioner.


Denna beskrivning är bra då den gör ursprungsbefolkningens religion och kultur levande. Läsaren får veta att det redan fanns kulturer i Amerika som byggts upp under tusentals år och att de inte alls var ”nya”. Ordet upptäckte anser jag vara ett utmärkt ord att använda då ordet signalerar att någonting okänt och därmed spännande presenteras för läsaren. Med formuleringar som upptäckten av ”nya världar” så upptäcktes också ”nya religioner” skapas ett utrymme i tolkandet så att lust kan infinna sig hos läsaren för att ta reda på mer om dessa religioner, något som uttrycket ”lärde känna dessa religioner” också inbegriper. Dessa och liknande formuleringar skapar ett förtroende gentemot läsaren att det inte är någonting konstigt eller annorlunda som kommer att presenteras i texten. De problematiserar även över andra termer som brukar användas på området. De menar att ända sedan européerna mötte dessa ”okända länder” med ”nya” religioner så har man haft svårt att hitta ett bra namn på religionerna. Läsaren får veta att man tidigare kallade dessa för primitiva religioner genom föreställningen att de var outvecklade. Två andra namn som används idag skriver de är naturreligioner och de skriftlösa folkens religioner.

Under rubriken gemensamma drag har de överst placerat den liknelse religionerna har med varandra som säger att:


Det som först och främst är gemensamt för de traditionella religionerna är att de i mycket liten utsträckning har spritts runt världen. Där religionerna har uppkommit har de stannat kvar. Visserligen har de blandats med varandra ibland, även med kristendom och islam. Men ingen av de traditionella religionerna har spritts över hela världen på samma sätt som kristendom och islam.


Åter igen får läsaren det förstått för sig att dessa religioner är närvarande och genuina, i stället för som bl.a. Dahlin och Härenstams studier visat, att religionerna/kulturerna vanligen presenteras som främmande och museala.
 Vidare beskrivs de svårigheter som föreligger ett västerländskt perspektiv då vi läser om dessa kulturer. Ord som magi och förfäderstro kan lätt missförstås. För att komma över svårigheten som föreligger ett västerländskt perspektiv, har de på ett genialt sätt valt att ta upp en text skriven av Tage Danielsson. Jag väljer att citera delar av texten då den belyser problemet på ett utmärkt sätt.

Sagan om ett underligt folk


Det var en gång en ung afrikan, som under ett år besökt ett land på norra halvklotet (Sverige). Det var ett väldigt exotiskt land med djurälskande invånare, började han sin berättelse vid återkomsten till sin hemby. Några dagar under början av solperioden dyrkade de med stor iver sina fjäderfän. De smyckade sina hem med hönsfjädrar och bilder av kycklingar, de förtärde ägg av olika konsistens, de klädde ut sina barn, tände eldar och smällde raketer. Det var någon slags ond gudom de försökte skrämma bort. … Det hemskaste hände mig då nätterna var som allra längst. En natt öppnades min dörr och en mängd kvinnor i vita, fotsida klädnader trängde in. En kvinna hade ljus kring sitt hår och allesammans sjöng om hästar och grisar och talade om katter. I detta land var det sällan som jag hörde någon tala om sin gud. Men jag fick vara med och se när de firade den stora grisfesten. De anrättade grisen på många olika sätt, och när de på första dagens afton hade ätit – DÅ kom deras gud. Ja de sa ju aldrig att det var så, men jag förstod nog. Han liknade vår gamle medicinman – med mask för ansiktet och med underliga kläder. … Det är ett mycket underligt och exotiskt folk.


Kapitlet tar upp traditionella religioner i Afrika, Samerna och deras religion, samt Traditionella religioner i Nordamerika. Stycket om religionerna i Nordamerika nämner inget om studiets kulturer vilket är synd. Under ett samtal jag hade med Staffan Brunius, intendent på etnografiska museet i Stockholm och expert på studiets kulturer, frågade jag honom vilken hans åsikt var i frågan om under vilken religionsterm vore bäst lämpad för kulturerna maya, inka och aztekerna. Brunius var mycket tydlig i sitt framförande att oavsett vilken kultur man än talar om på den Amerikanska dubbelkontinenten under förcolumbiansk tid, så är grunden för dem alla schamanism. Det gäller oavsett om kulturen består av små byar med enstaka tält, eller om det är stora regioner med stadsbyggande samhällen och högkulturer, om det ligger på prärien, i djungeln eller som hos inkas högt uppe bland bergen. Det hade alltså på ett enkelt sätt gått att inkludera kulturområdet Latinamerika genom att poängtera schamanismens utbredning på dubbelkontinenterna. I den inledande delen av kapitlet presenteras en faktaruta om schamaner där det står att schamaner bland annat finns hos indianer och hos olika folk i Sibirien, samt hos vår egen ursprungsbefolkning samerna. Kapitlet innehåller en karta där ursprungsbefolkningar finns utmärkt. Mesoamerika är inte utmärkt på kartan som ett område för ursprungsbefolkningar, medan kulturen i Centralanderna finns med.

Sammanfattning:


· Helt utelämnat studiets kulturer

· Använder termen traditionella religioner för det geografiska och religiösa område där kulturerna inbegrips, ca 18 sidor

· Bra problematisering kring termer


· Text och bild fri från exotism och museal förnimmelse

· Bra exempeltext med sagan om ett underligt folk


· Kartbild som markerar ut Centralanderna men utelämnat Mesoamerika


· Sticker ut som ett modernt läromedel som följer med i religionsvetenskapliga frågor

3.5 Förlaget Natur och Kultur

I studien ingår två av förlagets ämnesböcker i religionskunskap.

3.5.1 PULS – Religion för grundskolans senare del

År 2002 kom förlagets serie Puls ut för grundskolans senare del med läromedlet Grundbok Religion. Studien använder sig av den första upplagans femte tryckning på 282 sidor som utgavs 2007. Läromedlet är författat av Lennart Göth och Katarina Lycken. Boken är avsedd att användas från skolår 6 eller 7 och den är uppbyggd kring tre indelningar: Att vara religiös, och att inte vara det, Religioner i världen, samt Och allt det där andra, då? med kapitlen: Del 1 – Är du religiös?, Vad tror du om rätt och fel? Del 2 – Naturnära folks religioner, Hinduism, Buddhism, Judendom, Kristendom, Islam. Del 3 – Religion i Sverige, i går, i dag, i morgon, Rörelser i tiden: marxism, feminism och ekosofi, samt Och allt det där andra, då? Boken nämner ingenting om författarnas bakgrund.

Tidigt i det 20 sidor långa kapitlet Naturnära folks religioner, presenteras en karta där det är utmärkt var i världen som naturnära folk lever. Där visas att de bl.a. lever utspritt över hela den amerikanska dubbelkontinenten, medan det i Mesoamerika och i Centralanderna ner mot de centrala delarna av Amazonas är en mer homogenitet kring denna religionsform. Det enda boken omnämner som riktar sig mot en av studiets kulturer är ett stycke som beskriver hur quechuaindianer idag använder offer.

När en quechuaindian ska plantera potatis, måste han först offra till jordmodern: en skål majsmjöl hälls i den första potatisfåran, och några kokablad grävs ned i marken. Först när jorden fått sitt, kan de potatisar han sätter gro och ge skörd. Om inte de regler som finns kring jakt eller jordbruk följs, rubbas balansen i tillvaron. Följderna av detta kan skada den enskilde och ibland hela folket. Man kan drabbas av sjukdomar, missväxt eller dålig jaktlycka.


Inkas hade sitt ursprung från denna etnicitet och citatet är hämtat ifrån kapitlet: Naturnära folks religioner under stycket det naturliga och det övernaturliga. Texten visar på ett bra sätt att det i Centralanderna fortfarande talas det språk, quechua, som var inkas tungomål samt att religiösa föreställningar, utöver språket, överlevt och fortfarande praktiseras in i våra dagar. Att texten inte nämner quechuaindianernas hemvisst är lite synkront för kapitlet som har en generaliserande karaktär i positiv bemärkelse. I stället för att som flera andra läromedel visat exempel på med att indela kapitlet och lyfta fram en viss kultur som exempel för denna religionsform, så har denna bok valt att fokusera mest på beskrivningen av en helhetsbild. På ett antal ställen nämns indianer från både Nord- och Sydamerika. Författarna bygger på ett bra sätt upp en förståelse för denna religionsform som likvärdig andra religionsformer i ett initialt skede i boken genom att rubricera bokens andra del till Religioner i världen. Där förklaras att det finns många olika religionsformer i världen och att de kan delas in i tre ”familjer”. Författarna gör klart att en del religioner har sprids över hela världen och har många anhängare som gjort dessa religioner till världsreligioner. Dessa kan i sin tur delas in i två ”familjer”. Till den ena hör hinduism och buddhism som båda härstammar från Asien. Till den andra hör judendom, kristendom och islam, ibland kallad för de abrahamitiska religionerna, med sitt ursprung från mellanöstern. Den tredje ”familjen” är enligt boken de naturnära folkens religioner.

Det är religioner som var och en har få anhängare, som lever i avgränsade områden. Det finns därför stora skillnader mellan naturnära folks religioner. Ändå finns det också många likheter. Religionerna beskriver världen som en helhet. Människan och naturen hör ihop. Och för att världen skall fungera, måste dessa olika delar vara i balans med varandra.


Läsaren får på ett tidigt stadium reda på att denna religionsform är en ”familj” som ingår i den helhet som utgörs av all världens religioner. Den främsta skillnaden är att den utövas av färre människor i mer avgränsade områden. Denna förståelse förstärks senare i texten då det klargörs att det finns likheter mellan de olika religionerna inom en familj och att det ibland kan finnas likheter mellan religionerna inom olika familjer, men att dessa olikheter och skillnader inte får glömmas bort då varje religion har sin egen syn på världen, det gudomliga och på människan! Boken för på ett bra sätt resonemanget kring vilket begrepp som skall användas på denna ”religionsfamilj” och jag anser att boken på ett pricksäkert sätt slagit hammaren på spiken då de namngett stycket som tar upp problemet Många folk med ett ord. Att de valt just naturnära folks religioner förklaras genom att:


Begreppet naturnära folks religioner försöker förmedla [min kurs!] just detta: det handlar om folk som – oavsett levnadssätt – har det gemensamt att naturen spelar en stor roll i deras svar på frågorna om livets mening.


Boken beskriver också på ett bra sätt denna traditions sätt att se på döden genom att ställa frågor till läsaren När är en människa död? Är en människa död när man kan begrava henne? Är en människa död när ingen minns henne längre? Eller vad betyder det att en människa är död? Med dessa frågor visas att det inte finns något entydigt svar på det och att svaren skiljer sig åt mellan olika religioner, men att de flesta naturnära folken räknar med att de som dött på något sätt ändå finns kvar bland de levande. Deras gräns mellan vad som är levande respektive dött är inte så tydlig då kroppen kan ha flera själar. Denna förklaring, samt andra bra exempel leder läsaren in i en förståelse kring förfäderskulter, magi, häxkonster och andre företeelser som är förknippade med denna religionsform och dessa begrepp förklaras och tolkas på ett bra och värdeneutralt sätt i texterna. Kapitlet tar också på ett bra sätt upp schamanen där dennes roll grundligt gås igenom under fem sidor och där för läsaren bl.a. reda på hur man blir schaman, vilka verktyg som denne använder sig utav, hur schamaner arbetar och verkar idag samt deras roll i kulturen och i religionen. Schamanens roll beskrivs som oerhört viktig då det är schamanen som rättar till då något gått fel i balansen i förhållandet mellan den känsliga naturen. Med sina egenskaper kan schamanen försöka få kontroll över eller blidka de krafter som skapar olyckan/obalansen, dels genom riter, men också genom att hämta kraft i den andliga världen. Bra med boken är även dess tydliga faktatexter som ligger ute i marginalen som ytterligare förtydligar det som figurerar i löptexten. I exemplet om Schamanen står det.

Ordet schaman kommer ursprungligen från Sibirien och kan översättas med ”den som vet”. Ordet brukar användas om den specialist som fungerar som kanal mellan det naturliga och det övernaturliga. Schamanen har olika namn i olika kulturer: bland samer talar man om nåjden, bland navajoindianerna om sångaren, bland andra folk om medicinmannan eller medicinkvinnan och så vidare. Både män och kvinnor kan vara Schamaner.


I denna lilla faktatext får läsaren reda på att schamanen inte är ett liktydigt begrepp utan att det förkommer flera namn på samma företeelse beroende på vilken kultur som studeras men att denne är en specialist som innehar en speciell kunskap som de övriga i samhället saknar, samt att ”ämbetet” är genusneutralt då både män och kvinnor kan bli schamaner. Då all religiös företeelse i det förcolumbianska Amerika på kulturell, etnisk eller geografisk basis bygger på shamanism är en saklig framställning av denna av yttersta vikt för studiet. Genom en saklig presentation av dagens schamanism kan läraren på ett enklare sätt förankra dess historiska roll för såväl inkas som de mesoamerikanska kulturerna.

Sammanfattning:

· Nämner quechuainianerna som är ättlingar till inka vilket gör kulturen levande


· Använder termen naturnära folks religioner för det geografiska och religiösa område där kulturerna inbegrips, ca 20 sidor


· Fri från exotism, skapar en djup förståelse

· Bra faktatexter i marginalen


· Värde neutral skildring av termer som magi, förfädersdyrkan, etc.


· Bra avsnitt om schamanism som med lätthet kan förankras historiskt

· Kartbild där båda kulturområdena är representerade


· Ett mycket bra exempel på läromedel som är modernt och som följer den religionsvetenskapliga utvecklingen

3.5.2 SOL 3000 Religion och liv 7-9

Den andra serien som studien tar upp från förlaget är SOL 3000 Religion och liv 7-9 skriven av Leif Berg. Boken är uppbyggd årskursvis och tematiskt över 438 sidor. Läromedlet utkom 2001 men studien använder den första upplagans sjunde tryckning som utgavs 2008. Religion och liv 7 innehåller temana: Människan i universum med kapitlet Vetenskapens värld. Tema: Bibeln – böckernas bok med kapitlen Bibeln och vår värld, Gamla testamentets värld, samt Jesus och Nya testamentet. Tema: I antikens värld med kapitlen Grekland – religion och vetenskap, samt Romarriket – religionerna blandas, samt Temat: Rätt och fel. Religion och liv 8 med temat: Kristendomen i världen och kapitlen Katolska kyrkan under tvåtusen år, Ortodoxa kyrkan, Protestantiska kyrkor, samt I Sverige under tusen år. Religion och liv 9 med temana: Värdens religioner indelat under kapitlen Judendomen – först men minst, Islam – under Guds vilja, Hinduismen – Indiens religion, Buddhismen – stillhetens tro, Kina och Japan – ett myller av religioner, samt Skriftlösa religioner – magi och andar. Tema: Fri att tänka själv med kapitlen Från tvång till frihet, samt Tio viktiga val. Boken nämner ingenting om författarnas bakgrund.

Ingenstans i läromedlet nämns studiets kulturer explicit. I kapitlet som fått titeln Skriftlösa religioner – magi och andar, omnämns kulturerna implicit genom att texten delvis handlar om indianer i allmänhet utan någon geografisk distinktion. Kapitlet (och boken för övrigt) är uppdelat i två nivåer där den första nivån fått 6 sidor i anspråk och den andra nivån ytterligare 7 sidor. Först under den första nivåns sista stycke, Naturreligion – skriftlös religion, beskrivs innebörden av kapitlets term.

Människor vars liv är starkt beroende av naturen har traditionellt kallats för naturfolk. Och deras tro och riter har kallats naturreligioner. Eftersom naturfolken oftast inte kände till skrivkonsten, har de inga gamla, heliga skrifter. I stället höll de sin kunskap levande i minnet och förde det vidare från person till person. Därför kallar man deras religioner och kulturer för skriftlösa.


Det framställda är inte fel, men tongången i detta stycke anser jag ändå leder mot exotism. En fråga att ställa mot texten är vilka samhällen eller kulturer som inte har ett starkt naturberoende? Visst poängterar texten att människornas liv skall vara starkt beroende av naturen, men läsaren kan ledas till tankar att dessa folk befinner sig på en primitivare nivå än framförallt den västerländska kulturen som utgör ramen för perspektivet. Lägger man där till att de oftast saknar kunskap kring skrivkonsten och att de därför höll sin kunskap i minnet infinner sig en museal känsla. Det kan poängteras att det skrivna språket, vad vi idag känner till, enbart har utvecklats självständigt på ett fåtal platser i världen, varav Mesoamerika utgör en. Författaren försöker sedan få en rätsida på problemet genom att tillägga ”I vår tid blir förstås skrivkonsten allt mer spridd också bland dessa folk”, men försöket blir klumpigt och nedvärderande.
 Inom religionsvetenskapen finns det fog för att använda skriftlösa som term, men viktigt är då att författaren problematiserar begreppet skriftlösa då det besitter en negation som allmänt syftar till en definition som visar på en kulturell skillnad genom att de saknar något som vi har.
 Mer problematiskt blir förhållningssättet mot termer som magi, onda andar, förfädersdyrkan, skrämmande trollkarlar m.fl. som inte av författaren i ett initialt skede satts in i sin kontext, dvs. utanför den västerländska. I stycket: Kan man tro på medicinmannen? Får läsaren veta att medicinmän finns hos alla naturfolk och att ”de motsvarar läkare och präster hos oss” samt att de innehar en stor skicklighet som gör dem högt respekterade inom sin kultur.
 Denna förenkling är problematisk i sig då den t.ex. likställer en medicinman och en läkare. Värre är den fortsatta textens fördummande och nedgörande av dessa medicinmäns avsikter då läsaren får veta att:

Alla medicinmän är dock inte kloka och kunniga. Det finns många exempel på hur sjuka människor har fått fel behandling av medicinmän. Kogödsel och andeutdrivning hjälper exempelvis inte mot AIDS och malaria. Och när patienten till sist kommer till sjukhus, kan det vara för sent att rädda hans liv.


Det är först på den andra nivån i texten som det problematiseras litet kring termer som magi etc. Problematiskt kan vara att det inte är säkert att det kommer alla elever till del då t.ex. ”kunskapssvaga elever” i sin studieplan kanske inte tilldelats denna svårare andra nivå vilket gör att dessa elever helt missar hela förklarningsresonemanget. Det finns på flera ställen i kapitlet exempel som förstärker en bild av det exotiska och museala i dessa kulturer.

Vi är i en afrikansk by i mellersta Afrika. En grupp släktingar står tysta och allvarliga runt förfädernas gravkullar. Så inleds kapitlet där författaren vill få läsaren att förstå hur folket känner. Hela släkten har fått det allt fattigare och någonting måste göras. Du Lukali, min far! Och andra som graven gömt! Varför vill ni skada oss? … Är ni arga på oss? … Vi har följt våra gamla regler, och vi har offrat till er som vi alltid gjort i vår släkt. Ta emot vårt offer och kom till vår hjälp! Därefter leder en av de unga männen fram en get. Den gamle får en kniv i sin hand och skär ett snitt i getens hals. Blodet forsar ut och samlas upp i en hink. Den gamle mannen häller sedan ut blodet över gravkullarna. Det är ett offer till de döda förfäderna.


Texten känns suggestiv och vill få läsaren att förstå hur människorna där känner. Till textavsnittet hör en bild. Det är en tecknad bild som föreställer den beskrivna situationen där en grupp människor samlats runt vad som förefaller vara förfädernas gravhögar. Vid dessa står en äldre man framför den övriga gruppen med den get som skall offras. Mannen står med händerna uppsträckta i luften och vidöppen mun. Jag anser att det är ett dåligt val att använda sig utav en tecknad bild då en levande kultur skall skildras. Bättre hade det varit om ett fotografi hade fått skildra denna sed och att texten hade beskrivit en verklig situation av en sed som fortfarande pågår. Den tecknade bilden och den uppdiktade historien bygger bara på det museala och främmande med denna religionsform. Det hade varit att föredra en text och bild som lyfter fram likheter kulturer emellan snarare än som kapitlet gör då den fokuserar på skillnader.

Sammanfattning:


· Helt utelämnat studiets kulturer

· Använder termen skriftlösa religioner för det geografiska och religiösa område där kulturerna inbegrips, ca 13 sidor


· Suggestiv text med en tecknad bild som beskriver en uppdiktad historia. Bättre att låta en verklig bild skildra en verklig händelse då en levande religion beskrivs.

· Exotism då bl.a. medicinmännens avsikter fördummas

· Problematiserar inte tillräckligt kring termer

· Kapitlet som avhandlar skriftlösa religioner känns musealt

3.6 Förlaget Bonnier


I studien ingår en av förlagets ämnesböcker i religionskunskap.

3.6.1 SO Direkt – Religion ämnesboken

År 2005 utgav Bonniers förlag den andra upplagan SO Direkt - Religion ämnesboken för grundskolans senare del. Ole Högberg och Mats Sundqvist är författare till de 475 sidor som boken inkluderar och fördelar över tjugofem huvudkapitel; De stora frågorna, Religionens många former, Så trodde egypterna, Från Olympos till Hades – Greklands gudavärld, I romarriket – Ett myller av gudar, Gamla testamentet, Nya testamentet, Bibeln, Norden – Före kristendomen, Europa i backspegeln, Religion i Sverige – Kristendomen, Katolska kyrkan, Ortodoxa kyrkan, Tvång och frihet, En ny tid – En ny tro, Etik – Modet att välja, Skriftlösa religioner, Världsreligionerna, Judendomen, Kristendomen, Islam, Hinduismen, Buddhismen, Religion i Kina och Japan, samt Apokalyps – Världens slut. Boken nämner inget om författarens ursprung.

Ingenstans bland bokens 475 sidor omnämns studiets kulturer. Under kapitlet skriftlösa religioner talas det något om Amerikas indianer och kapitlet på 14 sidor inleds med ett stycke om vad naturfolkens religioner skall kallas där ett problematiserande sker kring valet av termer.

Gemensamt för naturfolkens religioner är att de saknar skrift. Därför har man på senare tid övergått till att kalla dem för skriftlösa religioner.


Författarnas argument kring rubriceringen av kapitlet till skriftlösa religioner kan ifrågasättas.


Här har boken slagit fast att alla religionsformer som ryms under begreppet saknar skrift vilket är förknippat med avsevärd problematik.
 Jag anser det även som dålig akribi då vi vet att bl.a. den Mesoamerikanska kulturen med maya och azteker hade ett väl utvecklat skriftspråk till sitt förfogande och att maya nedtecknade sina heliga berättelser bl.a. i Popol Vuh där quiché-mayafolkets skapelsemyt finns bevarad.
 Kapitlet fortsätter med bokens disposition och där får läsaren reda på att i uppslaget om schamaner så kommer det att handla om hur det i ”Amerika inte var ovanligt att de tog hjälp av tobak och narkotika”.
 Påståendet saknar inte saklig grund utan problematiken är som jag anfört tidigare i vad som väljs ut som representativt för en religionsform som får mycket litet utrymme i läromedlen. Under uppslaget om schamaner förstärks det exotiska då det görs klart att i Amerika så brukade inte medicinmännen (som boken valt att kalla de Nordamerikanska schamanerna) föreställningen själsflykt, en företeelse som boken beskriver som en norm, utan de tog istället droger för att uppnå samma ändamål. Under rubriken, Amerikanska droger, beskrivs hur Columbus i slutet av 1400-talet kom till Amerika där han mötte indianfolk som använde droger för att komma i kontakt med andarna och stycket skildrar användandet av drogerna.

Schamanerna bland waraostammen i Venezuela rökte omåttligt inför sina resor till andevärlden. På kort tid drog de i sig röken från inte mindre än trettio halvmeterlåga cigaretter gjorda på stark tobak. I trance följde sedan frisjälen rökslingorna upp i Tobakrökens hus. Där skulle schamanen lugna de onda makter som sände människorna sjukdomar.


Stycket är komplicerat på flera sätt. För det första beskrivs indianernas sed som starkt avvikande och således föreligger exotism. För det andra ges den geografiska benämningen på Amerika olika syftningar då det ibland riktar sig mot Nordamerika och shamanerna som där kallas medicinmän med en kultur utan frisjälar och ibland mot Amerika i allmänhet där dessa personer kallas schamaner och inbegriper seden med frisjälar. Vidare får läsaren får först veta att de amerikanska indianerna inte hade frisjälar utan att de använde sig utav droger för att möta andarna. Sedan lyfter texten fram ett exempel från de amerikanska indianerna i Venezuela där kombinationen droger och friandar förekom. I nästkommande stycke berättas det hur indianer i Mexico och södra USA i hundratals år ätit ett numera narkotikaklassat ämne som utvinns ur en viss art av kaktusar. Huicholfolket i Mexico beskrivs ha använt denna drog sedan länge med syftet att komma i kontakt med människans mystiska urtid. Författarna lyfter även fram en modern nordamerikansk religiös rörelse, Native American Church, som är en blandning av kristendom och äldre indiansk tradition som med myndigheternas tillstånd får bruka drogen som utvinns ur denna kaktus då den anses vara fundamental för kulten. Åter igen lyfts det främmande och avvikande fram som en norm för shamanismen i allmänhet och de etniska religionerna i Amerika i synnerhet. Nästa gång kapitlet omnämner indianerna fortsätter förmedlandet av exotism då läsaren får reda på vad en trickster kan göra. En trickster beskrivs som en ickemänsklig gestalt som förkroppsligar alla sidor av livet då han gör alla misstag man kan tänka sig. Han är både klok och lättlurad, skapar och förstör och kan inte låta bli att följa sina omedelbara impulser. Han beskrivs som en god hjälpreda, en människans välgörare med en tvetydig och nyckfull sida som levde vid tidens början.


Flera av berättelserna om honom handlar om hans sexuella bravader. Många av dem är rena kiss- och bajshumorn. Till exempel så berättas det om en trickster som kunde ta loss sin penis och sända iväg den som en fjärrstyrd robot.


Att studiets kulturer inte omnämns annat än mellan raderna i boken förefaller vara extra märkligt genom bokens digra omfång men framförallt det faktum att boken inkluderar och avslutas med ett kapitel som heter Apokalyps – Världens slut, ett kapitel som med lätthet kunde ha gett plats åt de förcolumbianska amerikanska högkulturerna vars undergång av bl.a. historiker och religionsvetare ofta inbegriper apokalyptiska förklaringsmodeller.

Sammanfattning:


· Helt utelämnat studiets kulturer


· Använder termen skriftlösa religioner för det geografiska och religiösa område där kulturerna inbegrips, ca 14 sidor

· Exotism då boken skildrar indianers traditioner och föreställningar med fokus på droger och sexuella avvikelser

· Rörig geografisk beskrivning

3.7 Sammanfattande synpunkter


Läromedelsanalysen har förstärkt en bild av att de båda kulturområdena Mesoamerika och Centralanderna ofta blir förbisedda i läromedlen fastän de är två av de sju ställen på jorden förutom de i Kina, Mesopotamien, Egypten, Indusdalen, samt Nigeria, där högkulturer utvecklats självständigt.
 Med fog kan det hävdas att de båda studerade högkultursområdena är religionsböckernas tabula rasa
 då enbart ett av de sju undersökta läromedlen uttryckligen omnämner framför allt den Mesoamerikanska kulturen mer utförligt i text och bild. Den samlade bilden av läromedlen är att när det geografiska och religiösa område där kulturerna inbegrips får utrymme i läromedlen så sker det i kapitel som de delar med andra religioner inom ramen för vad religionshistoriker brukar benämna som etniska religioner. Flertalet av läromedlen uppvisade en påfallande stor del av vad som kan tolkas som exotism i sina framställningar av denna religionsform. Där framhävdes det som är avvikande och annorlunda på bekostnad av det som är igenkännande och djuplodande. Det var framförallt två böcker, Natur och Kulturs Puls och Libers SO-S Religion som utmärkte sig som värdeneutrala och fria från exotism på ett föredömligt sätt. Båda böckerna utmärkte sig även i sin framställning genom att vara moderna i avseendet att de tycks följa med i den religionsvetenskapliga utvecklingen och vikta kapitlets innehåll mot förståelse av denna religionsform genom att, förutom att vara djuplodande och igenkännande i sina beskrivningar, också lyfter fram likheter, problematiserar termer, samt att de erhåller en god akribi. Mycket av detta omfattar även Gleerups Religionskunskap Kompakt, men den gav ett litet mer oordnat intryck med vissa missar i akribin. Läromedlet hade däremot en annan styrka då det exemplifierade ursprungsbefolkningars kamp om rätten till sitt land och motståndet mot att bli betraktade som turistattraktioner åt västerlänningar. Genom att blanda in politik och u-landsproblematiska religionsfrågor går läromedlet i linje med vad tidigare läromedelsstudier eftersökt.
 Ett sådant resonemang kunde även med fördel ha förts i Libers SO-S Religion under kapitlet Etik där författarna ställer frågan om vi kan minska svälten i världen?
 Kapitlet som är riktat mot år 6 ger inget svar på frågan vilket skapar en möjlighet att åter lyfta frågan i en senare del av boken och där föra ett mer djuplodat resonemang kring problematiken. Det enda läromedel som behandlade studiets kulturer var Interskols Religion A där beskrivningar av inkas fick litet utrymme till förmån för både maya och aztekerna. Författarna ger en bild av dessa kulturer som starkt avvikande från den västerländska vilket bidrar till att framställa dem som exotiska. Det som lyfts fram är det groteska och motbjudande som visualiseras genom bruket av bilder på blodiga tungor och tecknade bilder av människor som offras till gudarna. Bilderna förstärks av den tillhörande texten som förklarar att efter det att hjärtat skurits ut så både halshöggs och flåddes offren och att huden sedan bars av en präst i tjugo dagar. Ingenstans i avsnittet ges åt läsaren en chans att förstå denna rituella handling som innehåller så mycket komplexitet. Liknande framställningar görs i både Bonniers SO Direkt Religion och Natur och Kulturs SOL 3000 Religion och liv 7-9 då i man i Bonniers fall indikerar som norm att indianerna missbrukande droger i religiösa syften och med traditioner och förställningar som liknas vis kiss- och bajshumor och i Natur och Kulturs fall att medicinmän tror att de kan bota både AIDS och malaria med andeutdrivning och kogödsel, men att denna kur ofta leder patienten in i döden. Ett sätt att undgå textliga fällor som leder till exotism är att som både Libers SO-S Religion och Interskols Religion A gör att låta en text tala för sig själv. I SO-S Religion lyfts Tage Danielssons Sagan om ett underligt folk fram för att beskriva de svårigheter som föreligger då vi studerar dessa religioner utifrån ett västerländskt perspektiv medan Religion A publicerar en kopia av indianhövdingen Seattles brev som beskriver dennes syn på tillvaron. Flera böcker visar prov på motsatsen då delar av texten är suggestiv och i Natur och Kulturs SOL 3000 Religion och liv 7-9 så skildras en fiktiv händelse av en tecknad bild vilket känns onödigt och ofördelaktigt då det lika gärna skulle kunna ha varit en aktuell händelse som skildrats som stärkt genom att använda ett fotografi.

DEL 4. Har du sett solens tårar? – didaktiska reflektioner

Då studien visat att det undersökta materialet i sitt innehåll uppvisade stor avsaknad om Latinamerikansk kultur och religion i allmänhet och studiets kulturområden i synnerhet vill jag med detta avsnitt föra en diskussion kring frågan om det finns motiv för läromedelsförfattare att lyfta fram mer om studiets kulturer i läromedlen.

4.1 Yttre ramverk för lärarens arbete


Fördomar och trångsynthet är två företeelser som vi alla bär på, vare sig vi vill det eller inte. För en lärare är det av extra vikt att söka självkännedom kring dessa då vi bl.a. genom skolans styrdokument har ett politiskt uppdrag utfärdat av regeringen genom Statens skolverks författningssamling (SKOLFS). Denna förordning föreskriver att läraren skall verka för acceptans och tolerans mellan människor genom att främja såväl förståelse- och förmåga till inlevelse för andra människor.
 Dessa egenskaper bör enligt min mening ständigt tränas och utvecklas vilket kan ske dels genom att reflektera över sina egna ståndpunkter men också genom bildning. Ett livslångt lärande, som numera är ett honnörsord inom skolfrågor, ökar lärarens förmåga att sortera in och skilja fakta från tyckande och genom att vara aktiv i sitt kunskapssökande och följa med i vetenskapliga resonemang kring bl.a. ämnesfrågor breddas synfältet så att individen delges fler möjligheter att se företeelser i sin omvärld utifrån både fler och vidare perspektiv. Jag hävdar att genom bildning så tillsätts fler färger till den palett som läraren använder sig utav då en bild av världen skall målas upp för eleverna så att bilden blir både färgstarkare och rikare på nyanser.

Inom ämnesdidaktiken, som jag menar utgör grunden för hur ett läromedel bör utformas, ställs tre huvud frågeställningar där de två första Vad som skall tas upp och Hur ”stoffet” ska presenteras slutligen tarvas ställas mot den tredje frågan där motiveringen till Varför det utvalda ”stoffet” valts till förmån för annat, skall ges. Alla som sysslar med dessa frågor vet att den sjö som ämnesstoffen öses ur är både djup och vid varvid frågan om Vad som skall tas upp kanske är den vanskligaste att hantera. Forskning
 har visat att det rådande samhällsklimatet har stor betydelse för vad läromedlet innehåller och hur det presenterade kommer till uttryck, vilket är något som bör tas i beaktande då nya läromedel utformas.
 Finns det något i nuvarande samhällsordning som ger motiv till att mer plats i läromedlen bör ges för studiets kulturer? Vi börjar med att se på hur skolans styrdokument är utformade för att sedan vända på stenar och där söka efter motiv. Dessa är frågor så intressanta att de med enkelhet skulle kunna räcka till en egen avhandling i ämnet, vilket kan bli en fråga för framtida forskning. Syftet med denna del av analysen är att rikta uppmärksamhet mot frågorna genom att skissera grovt kring dem istället för att bli så djuplodande som vore lika behövligt som önskvärt.

4.1.1 Lpo 94 - 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet


Lpo 94 är utformat att gälla övergripande för alla som arbetar på skolan för skolans uppdrag. Ett av dessa uppdrag är att skolan skall överföra grundläggande världen till eleven för att förbereda dem att leva och verka i samhället. Detta bör ske bl.a. genom att eleverna tränas i förmågan att kritiskt granska fakta och förhållanden för att kunna urskilja olika alternativ och se konsekvenserna av detta. Förutom att undervisningen skall bedrivas så att överblick och sammanhang framträder så är det två punkter i lpo 94 som är av extra relevans för studiet. De återfinns under de mål som är uppsatta att nå i grundskolan. De båda punkterna är intimt sammankopplade med varandra och innebär att eleven efter genomgången grundskola skall ha utvecklat kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av varandra samt att eleven skall ha utvecklat en förståelse för andra kulturer.
 Om vi nu filtrerar oss ner genom styrdokumentsmyllan och studerar vad den ämnesspecifika undervisningen skall ta upp, står svaren att söka i grundskolans kursplaner.

Sammanfattning:


· att eleven efter genomgången grundskola skall ha utvecklat kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av varandra


· eleven skall ha utvecklat en förståelse för andra kulturer

4.1.2 Grundskolans kursplaner för de samhällsorienterande ämnena


För den lärare som är verksam inom det samhällsorienterande fältet föreligger det att ha kännedom i den komplexa verklighet som kursplanerna utgör. Förutom de ämnesspecifika kursplanerna skall läraren ta en stor hänsyn till vad som står i den gemensamma kursplanetexten för ämnets fyra discipliner. Den är utformad för att tillsammans med kursplanerna för de olika ämnena, som skall ses som en fördjupning av ämnets aspekt och specifika innehåll, utgöra en helhet vars delar skall komplettera och stödja varandra. Den gemensamma kursplanetexten för under stycket angående ämnenas syfte och roll i utbildningen fram ”att utveckla elevernas kunskaper om människan och hennes verksamheter samt om förändringar i landskapet och i samhället på skilda platser och under skilda tider” är ett av de samhällsorienterande ämnenas huvuduppgift.
 Denna formulering är till sitt omfång vid och ger läraren ansvar att själv välja vilket ämnesstoff som skall behandlas. På läromedlen ställs det heller inget specifikt krav för att uppfylla denna ämnenas huvuduppgift vilket innebär att friheten till materialet således är stort. Förhållandet mellan läraren och den kunskap som skall förmedlas kan ändå inte undgå det beroende som föreligger, eller den karaktär som framhålls av kursplanerna. Det förmedlade ska göra det möjligt för eleven att bli förtrogen med bl.a. människans kulturella utveckling bland andra människor över tid och för det krävs att olika perspektiv presenteras där människans göranden behandlas utifrån både politisk, ekonomisk synvinkel men även som en kulturell varelse verksam över tid.

Sammanfattning:

· att utveckla elevernas kunskaper om människan och hennes verksamheter samt om förändringar i landskapet och i samhället på skilda platser och under skilda tider” är ett av de samhällsorienterande ämnenas huvuduppgift


· att olika perspektiv presenteras för eleven där människans göranden behandlas utifrån både politisk, ekonomisk synvinkel över tid.

4.1.3 Religionskunskap


Förutom att kursplanen för religionskunskap förstärker vad de övriga fört fram så poängteras att ämnet skall ge fördjupande kunskaper om religion så att bl.a. nyfikenhet och intresse skapas och en öppen diskussion kring frågor som rör tro och livsåskådning främjas. För ämnet förs det även fram att det skall innehålla sådant som kan bidra till förståelse för traditioner och kulturer så att främlingsfientlighet motverkas till förmån för tolerans. För studiets del är ”en ökad förståelse av sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser” en extra viktig formulering, då den bl.a. öppnar upp frågan kring huruvida det kan finnas skäl för läromedlen att ta upp mer om studiets kulturer. Genom studiets kulturområden går det på ett bra sätt att dra dessa paralleller mellan dels olika trosföreställningar, men också hur dessa samhällen utvecklats genom historien. I inkas fall har geografin och topografin på många sätt varit avgörande för dess utveckling vilket gör deras kultur speciell och extra intressant att studera i det avseendet. Ytterligare ett mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret är att eleven skall ha kunskap om symboler, riter och centrala berättelser både i världsreligionerna och i några andra livsåskådningar.


· en ökad förståelse av sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser


· ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar

4.2 Ökat läromedelsutrymme för studiets kulturer?

Det som uttrycks i styrdokumenten har karaktären av att vara generaliserande. Det innebär för studiets kulturer att ingenting explicit framhäver att de av läromedel eller lärare bör tas upp i undervisningen. Genomgången har ändå visat att det finns skäl för läromedlen att behandla dessa kulturer genom implicita omnämningar. En sådan är att efter genomgången grundskola förväntas eleven ha utvecklat förståelse kring och kunskaper för världsdelars ömsesidiga beroende av varandra, om människans verksamheter och de förändringar som skett i landskapet och i samhället samt om andra kulturer och deras livsåskådningar på skilda platser under skilda tider. Jag anser att studiets kulturer utgör ett bra exempel att ta upp då de får med kulturområdet Latinamerika i religionskunskapsböckerna något som studien visat vara en brist i dagens läromedel. För att enklare leda ett argumenterande om kulturernas plats i läromedlen framåt har jag valt att under nästkommande stycke fokusera på det Centralandinska kulturområdet då studien har visat att det knappt omnämns i läromedlen.

4.2.1 Inka - Assimilation och multikultur

Som nämndes under 2.3 så byggde inkas till skillnad från bl.a. aztekerna sitt imperium på assimilation och acceptans av andra etniciteter på ett sätt som gör att deras samhälle kan ses som multikulturellt. Orsaken bakom denna samhällssyn brukar ges en religiös förklaring genom den andinska civilisationens skapelsemyt där det skildras hur guden Viracocha i tidens begynnelse lägger grunden för den andinska civilisationens sociala och etniska tillhörighet då han i en tid då allt var mörkt där vare sig solen, månen eller stjärnorna hade skapats trädde fram från sjön Titicaca. Där skapade guden de första människorna av formbar lera från sjöns strand. Myten finns skildrad i olika versioner hos olika krönikörer kring tiden för den spanska erövringen men den samlade bilden beskriver hus Viracocha målar de skapade människorna i individuella klädesdräkter, som skall representera och särskilja dem från övriga grupper och varje individ förses med det språk de skall tala, de sånger de skall sjunga, de frön och växter de skall odla o.s.v.
 Sedan sände guden dem till underjorden där de skulle vänta tills han befallde dem att komma fram. Enligt denna föreställning har alla andinska stammar ett gemensamt geografiskt och socialt ursprung där skillnader sinsemellan förklaras av stammarnas huaca dvs. det som av guden gavs att vara signifikativt för gruppen och det som skulle representera gruppens, ayllu dvs. den sociala och kulturella enigheten gruppen innehade. Guden hade också bestämt var de skulle leva. Det var den plats - en grotta, källa och så vidare, från vilken stammen enligt myten skulle komma fram ifrån efter gudens befallning. Viracocha kan på detta sätt sägas ha ”planterat” de olika etniska grupperna när han sände dem till underjorden, och att de växte upp på den plats, pacarina, som blev respektive grupps etniska ursprung. Med hänvisning till denna skapelsemyt som brukar beskrivas som den andiska civilisationens Magna Charta, så ges där belägg för vad som höll ihop den andinska civilisationen med dess vitt spridda grupper under inkas styre. Fastän stammarna skildes åt genom sina specifika kläder, sitt språk och sedvanor så var de ändå sammanlänkade genom skapelsen av en gemensam Gud som gett dem ett gemensamt ursprung, från Titicaca.

Denna sociala samhällsordning anser jag vara lika intressant att lyfta fram som det hinduistiska varna systemet. Exemplet kan fungera som ett föredöme för en relativt fredlig samhällsstruktur i jämförelse med den som utvecklats inom Europa där stater låg i ständiga krig med varandra. En annan orsak för läromedlen att belysa denna del av världen är att fler och fler svenska skolungdomar väljer att läsa spanska i skolan på bekostnad av både tyskan och franskan. Ändrade levnadsmönster med bl.a. ett större resande kan vara orsaker till spanskans framfart i skolan. Inom det latinamerikanska kulturområdet är tungomålet till största delen spanska med arv från kolonialtiden, men även Nordamerika och då främst USA upplever hur spanskan är på frammars genom att antalet invånare med spanska som modersmål närmar sig de med engelska som modersmål. Då spanskan upplever en ”renässans” bör även läromedlen ta fasta på detta och vikta över ämnesstoff till dess favör på ett sätt så att elevernas intresse för språket och de kulturområden där det talas tas tillvarata. Studiets kulturer anser jag ha stor potential att nyfikenhet kring både trosföreställningar och etiska frågor som reflekterar kring hur de har behandlats av framförallt europeiska kolonisatörer. Denna reflektion leder till nästa motiv för ökat läromedelsutrymme.

Sammanfattning:


· Genom den sociala organisation som utvecklades i Centralanderna med ayllus och föreställningen kring huacas kan inka skildras som ett intressant och bra historiskt föredöme för ett assimilerat, multikulturellt och fredligt samhälle som satsade på socialorganisation och jordbruk framför byggandet av monumentala ting som praktfulla byggnader och tempel.

· Inkas samhälleliga organisation och trosföreställning kan ställas mot den som var rådande i Mesoamerika under aztekerna som byggde på ett terrorstyre utan assimilation av andra kulturer eller deras trosföreställningar men den etniska indelningen med ayllus kan också jämföras mot t.ex. hinduismens varna system

· Genom ett ökat intresse för eleverna att läsa spanska i skolan ökar också betydelsen av att belysa spansktalande kulturer

4.2.2 Imperier – Ett politiskt och ekonomiskt system

Robert B. Marks har med sin bok Den moderna världens ursprung bidragit med en förståelse för hur den moderna världen är utformad. Marks hävdar att den moderna världens grundläggande beståndsdelar inte bygger på ”civilisationer” utan på nationalstater och global kapitalism.
 Med detta i beaktande blir två av hans ståndpunkter intressanta för studiet. Innan 1500-talet var den europeiska synen att det fanns många ”världar” i världen t.ex. Kinas, Indiska oceanens och Medelhavets. Den nya världen i Amerika var ännu inte upptäckt. I och med upptäckten av Den nya världen skapades på 1500-talet ”den första globaliseringen” då världen för första gången kom att knytas samman av handelsvägar över både hav och land. Marks tankar kring Den första globaliseringen är intressant ur ett samhälleligt perspektiv då dagens fokus angående arbete, kapital och politik ligger på det internationella planet där internationella relationer tycks få en allt viktigare roll att fylla. Med det ökande miljömedvetandet kring bl.a. de miljöproblem, som inte längre föreställs som lokala, regionala eller nationella problem utan som internationella, har termen global vävts in i en större kontext då många av problemen inte anses kunna lösas på nationell nivå utan att lösningar måste ske globalt genom ett delat ansvar. Genom att undervisa om studiets kulturer kan läraren visa på samband dels att världen före 1492 ansågs vara fragmenterad och att upptäckten av Den nya världen bidrog till att världen för kanske första gången sågs som en helhet, men även att många av de rättvise problem som började skapas genom denna Den första globaliseringen idag söker sin lösning genom internationellt samarbete.

Vid tiden efter erövringen av Den nya världen var följande omständigheter rådande i Euroasien. Från 1500-talet knöts mer regelbundna och permanenta kontakter genom nya handelsmönster och handelsvägar där varor, idéer, mikrober, mat och människor kom att transporteras. Den överlägset framgångsrikaste av alla de politiska och ekonomiska systemen som människan tänkt ut för att försörja sig av jorden och öka sitt antal var enligt Marks att bygga imperier vilket skedde i stora delar av Eurasien.
 Expansionskraften hos det Osmanska riket i väster, mogulernas Indien i söder, safavidernas Iran i sydväst, Ryssland i mitten och Kina i öster var så stor att nästan hela Eurasien, utom det västligaste Europa 1775 stod under kontroll av ett av dessa imperier. Spanien var den stat i Västeuropa som hade både ambitionen och bra förutsättningar att bli ett imperium då de på 1500-talet kom att kontrollera Den nya världen och därigenom skaffa sig nya ekonomiska fördelar gentemot andra västeuropeiska stater. Motståndet mot det spanska imperiebygget var massivt och något som enligt Marks resonemang blev starten för en ny form av internationell politisk ordning med ett system av suveräna stater i Europa. För studiets del är det intressant att ta fasta på imperiernas överlägsna ställning som politisk organisation för att belysa kulturområdets ställning som ”modernt” vid tiden för erövringen och faktumet att om Spanien hade lyckats fullt ut och byggt ett imperium så kanske inga självständiga nationalstater uppstått på den globala arenan. Spanien eftersträvade den politiska organisation som det mesta av Eurasien stod under och studiets kulturområden innehade. Spanien ville skapa ett spanskt europeiskt imperium med kristendomen som grund.

Sammanfattning:


· Den första globaliseringen, start på både problem och lösningar som vi än idag brottas med på det internationella planet.

· Studiets högkulturer var imperier som enligt Marks är den politiska organisatoriska mest överlägsna formen.

4.2.3 Den globala U-landsproblematiken

Ett annat spörsmål som Marks behandlar och som jag anser vara ytterst relevant att ta upp i läromedlen är hans teori som bygger på att erövringen av Den nya världen, och då framförallt studiets kulturområden, kan anses vara starten på världens U-landsproblematik! Hos aztekerna och inkas fann spanjorerna till en början väldiga mängder guld och silverföremål som de under och efter erövringen rövade till sig, beslagtog och till slut skeppade till Spanien där det användes till att bekosta de ständiga krigen mot Frankrike och andra länder inom Västeuropa. Trots de enorma mängder av silver och guld som kom Spanien till del visade sig krigen så kostsamma att Spanien förklarade sig bankrutt ett flertal gånger under 1500-talets andra hälft. Genom inköp av bl.a. krigsmateriel och en överkonsumtion av lyxvaror kom silvret och guldet slutligen till holländska vapenhandlare och andra utländska investerare. De kom att använda framförallt silvret i handeln med Kina, då silver var en av de få saker kineserna var intresserade av och som européerna hade mängder av. De konstföremål som aztekerna och inkas tvangs ifrån var en ändlig resurs och tog av förklarliga skäl slut, men nya fyndigheter upptäcktes i det andinska berget. Det uppskattas att mellan 1503 och 1660 så exporterades 11 500 ton silver och 160 ton guld ut från den nya världen och att hälften av detta silver kom från gruvan i Potosí i inkariket. Gruvan fick öknamnet ”helvetets förgård” då det beräknas att 7 av 10 av de gruvarbetare som arbetade där dog! Denna arbetskraft där majoriteten var tvångsarbetande indianer var en billig arbetskraft som utnyttjades hänsynslöst av spanjorerna. I siffror innebär det att uppemot 8 miljoner indianer dog vid arbetet i gruvan! Det är ur denna mentalitet som Marks menar är starten på världens U-lands problematik kan skönjas. Ett överutnyttjande av arbetskraft genom antingen slaveri eller snarlika förhållningssätt med livegenskap i kombination med att plundra erövrade länder på deras naturresurser och rikedomar blev ett perspektiv som delar av övriga Europa kom att anamma lång tid framöver. Anledningen till denna strategi var för spanjorerna att skaffa sig själv och sitt land rikedomar, men senare kom affärsmän att se metoden gångbar för att skapa ett kapital så att handel kunde bedrivas med framförallt Kina och Indien. Vilket enligt Marks blir starten på det kapitalistiska, koloniala och politiska system som nu utvecklades. Genom att ta silvret från Den nya världen och handla med Kina skapades en ekonomisk hävstång för Europa. Värdet på silvret var där var dubbelt så högt som i Europa och därmed kunde Västeuropas stater bygga upp sitt välstånd och bli den maktfaktor de varit allt sedan mitten på 1850-talet. Ett läromedel som anammar detta resonemang finner stöd för det genom Olov Dahlins undersökning som menar att det är bra att lyfta fram avsnitt som handlar om den påverkan som västerländsk imperialism och kolonialism haft på ursprungsbefolkningar i religionsböckerna då sådana avsnitt kan förmedla respekt för andras tro och i moderna läromedel som han studerat saknas som regel avsnitt som inger ett sådant solidaritetstänkande. I sin studie lyfter han fram ett avsnitt om religion i U-land som ett bra exempel på hur det kan användas.
 Jag delar fullt ut denna mening och avsikten med studiets fjärde del var att se om det fanns belägg för läromedlen att ta upp mer om studiets kulturområden. Jag hävdar att mycket talar för detta då studiets kulturområden har stor potential i frågor som rör såväl politik som solidaritetstänkande, utöver det faktum att det är tre oerhört spännande kulturer att lära känna.

Sammanfattning:


· Silvret från framförallt inkariket är enligt Marks start på u-land problematiken, ett politiskt och solidariskt perspektiv som Dahlin välkomnar.

Avslutningsvis vill jag bara belysa en aspekt av inkas trosföreställning. Inkas såg sig själva som Solens söner och Månens döttrar och dessa celesta objekt dyrkades högt med stor vördnad. För inkas hade guld och silver inget egentligt ekonomiskt värde så som det föreställdes i Europa och Asien. Värdet låg i stället i den symbolik som det bearbetade guldet och silvret hade som religiösa föremål i form av statyer eller andra konstföremål. Inkas ansåg att guldet kommit till jorden från deras far Solen och att silvret hade kommit från deras mor Månen och att det var deras tårar som fallit över jorden då de varit ledsna. Kanske är det så att också du har funnit någon av Solens eller Månens tårar?


DEL 5. Sammanfattning

I studien har sju nutida ämnesböcker i religionskunskap riktade mot grundskolans senare år granskats. Det har skett utifrån hur de skildrar de förcolumbianska högkulturerna i Amerika som utvecklats självständigt utifrån två separata kulturområden: Mesoamerika med maya och azteker samt Centralanderna med inkas. Med frågeställningar riktade mot vilket textutrymme kulturerna får i läromedlen, om det förekommer negationer i skildringarna samt hur tydlig läromedelsförfattarna är i sin beskrivning av de termer de använder, har studien bl.a. visat på att de båda kulturområdena ofta blir förbisedda fastän de är två av de sju ställen på jorden förutom de i Kina, Mesopotamien, Egypten, Indusdalen, samt Nigeria, där högkulturer utvecklats självständigt. Undersökningen låter se att de moderna läromedlen uppvisar en stor variation under vilket kultur- och religionsbegrepp (skriftlösa religioner, etniska religioner, naturreligioner etc.) de placerar in studiets kulturer. Även i sin stringens föreligger stora variationer där akribin i vissa fall fått stå tillbaka till förmån för värderingar som leder till exotism och schabloner. Studien har resulterat i att det finns starka incitament som talar för att eleverna bör få större kännedom om dessa högkulturer. I nuvarande ämnesböckers utformning kan elever omöjligen bilda sig en värdeneutral uppfattning om studiets kulturer då de sällan eller som i flertalet av de undersökta ämnesböckerna inte nämns. I enbart en av de undersökta ämnesböckerna har det upplåtits ett mer omfattande avsnitt åt delar av studiets kulturområden. Bilden som projiceras där förstärker bilden av det som är annorlunda hos studiets kulturer och exotism blir normen då det beskrivna återges utifrån värdeladdade termer en kontext som inte förankrats hos läsaren. Sammantaget leder läroböckernas bild av studiets kulturer mot en förståelse av dem som avvikande och konstiga. De kapitel eller avsnitt som tar upp och inom vilka studiets kulturer presenteras (etniska religioner etc.) uppvisar däremot en mångfald av förståelsemöjligheter där flertalet kan hävdas följa den vetenskapliga och ämnesdidaktiska utvecklingen då de förhåller sig värde neutrala. En brist i avsnitten kan vara att studiets kulturer där sällan omnämns explicit utan de får tolkas ni i det generella som beskrivs rörande denna religionsform i allmänhet och hos indianer i synnerhet.

Studiet har utifrån ovanstående förutsättningar avsatt den fjärde delen av arbetet till att reflektera kring hur läromedelsförfattare i framtiden kan förhålla sig mot studiets kulturområden då läromedel skall revideras eller ett nytt skrivas. Studiet pläderar för ett ökat läromedelsutrymme för de beskrivna kulturerna och deras trosföreställning utifrån de riktlinjer som är utformade i skolans styrdokument. Genom att lyfta fram politiska, historiska, ekonomiska samt humanistiska perspektiv som komplement till de religionsvetenskapliga som utgör förutsättningen, blir förtjänsten att studiets kulturområden bidrar till att en fördjupad förståelse för denna del av världen som förefaller att förbises.
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