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Syftet med undersökningen är att genom fyra läroböcker i religionskunskap som används i 

årskurs 9 ta reda på vilket budskap bilderna i avsnitten om hinduism förmedlar till eleverna. 

Detta har gjorts med utgångspunkt i genus, där stor vikt lagts på könsfördelningen inom det 

religiösa livet.  

    Huvudfrågorna som undersökningen grundas på är hur män respektive kvinnor skildras i 

bilderna. Vad säger de oss om könsfördelningen inom hinduismens religiösa liv? Hur 

förhåller sig bildmaterialet till den omgivande texten och till bildtexten? 

    Tidigare forskning har framför allt inriktat sig på islam och området kring hinduism är 

relativt outforskat. Undersökningen baserades på cirka 50 bilder från de valda läroböckerna 

och resultat har visar att det finns en majoritet av män på bilderna, dels när religiösa 

handlingar framställs och dels ur allmän utgångspunkt. Förslag på möjliga anledningar till 

detta har framförts.    

 

 

Nyckelord: Läromedelsanalys, Genusperspektiv, Hinduism 
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1. Inledning 
 
Som blivande lärare kommer jag att ha otroligt stor inverkan på vad elever ska möta för 

kunskapskällor under sin skoltid. Det är därför viktigt att med kritiska ögon se vilka 

möjligheter som finns vad gäller olika läroböcker. Under lektionstiden är det viktigt för en 

lärare att få eleverna intresserade och engagerade i undervisningsområdet och det är till stor 

del läraren som styr vad de ska lära sig. Därför bör det hela tiden göras medvetna val när det 

handlar om de kunskapskällor som introduceras för elever. Det är läraren, den levande 

pedagogen, som genom sitt sätt att hantera läroboken kan göra undervisningen spännande.1 

Det spelar ingen roll om boken är intressant och vacker, blir den placerad i händerna på en 

oengagerad och ointresserad lärare kommer den ändå att upplevas som ointressant av 

eleverna. Samtidigt kan en medelmåttig bok få nytt liv genom inspirationen av en bra lärare.2 

    Läroböckerna ligger till grund för elevernas kunskapshämtande och de ger läraren en bas 

att utgå från i sin kunskapsförmedling. I många fall är dock böckerna gamla och de varken 

stämmer överens med dagsläget eller ger eleverna särskilt mycket inspiration. Föreningen 

svenska läromedelsproducenter har gett ute en bok för att påpeka läromedlens nödvändighet 

och i den skriver de bland annat att ”Läromedel är redskap. När redskapen saknas eller inte 

kan användas på rätt sätt så förändras också undervisningen”.3 Det påpekas även att vissa 

lärare tvingas välja läromedel utifrån ekonomi istället för kvalitet. Skolan måste få kosta och 

pengarna bör först och främst läggas på det som bidrar till att utveckla pedagogiken och göra 

arbetet mer stimulerande, med andra ord till att stärka utbildningen och ge eleverna känslan av 

att det dem lär sig är väsentligt.4 

    I läroböcker är det är inte bara texten som förmedlar kunskap, även bilder ger oss 

betydande information. Oftast är det just bilden som fångar ögat först och på ett effektivt sätt 

ger oss ett budskap. Av den orsaken kan bilden i många fall vara avgörande för elevers 

inställning då läraren presenterar ett arbetsområde. Därför gäller det således att inte endast 

stirra sig blind på texten utan även fundera över vad bilder kan ge för olika intryck. 

 

                                                        
1 Berg (1991) sid. 66.   
2 Ibid sid. 70. 
3 Pettersson (red.) (1997) sid.40. 
4 Pettersson (red.) (1997) 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att genom fyra läroböcker se vilket budskap bilderna i avsnitten om hinduism 

förmedlar till eleverna. Detta sker med utgångspunkt i genus där stor vikt läggs på 

representationen av kön inom det religiösa livet.  
 

• Hur skildras män respektive kvinnor på bilderna? 

• Vad säger bilderna oss om könsfördelningen inom hinduismens religiösa liv? 

• Hur förhåller sig bildmaterialet till den omgivande texten samt till bildtexten? Ges här en 

enhetlig bild eller finns det möjlighet till flera olika tolkningar?  

 

1.2 Avgränsning, metod och material  

Att jag har valt läroböcker som riktar sig mot grundskolans senare år beror på att detta 

kommer bli mitt undervisningsområde som blivande lärare. Antalet böcker grundar sig i att en 

jämförelse ska bli möjlig och att det ska finnas ett brett bildmaterial att utgå från. De fyra 

läroböcker jag använder i min undersökning kommer här att ges en närmare presentation. Den 

första boken heter Punkt SO Religion Grundbok del 3 (2006, Gleerups) och är skriven av 

Håkan Arlebrand, Hans Olsson och Rolf Uppström. Den omfattar 102 sidor där avsnittet om 

hinduism sträcker sig över 14 sidor. Boken är en del i en serie och tar upp islam, hinduism, 

sikhism, buddhism, religioner i Kina och Japan, ny andlighet från öst samt avsnittet att leva 

utan gud. Antalet sidor per kapitel är ojämnt fördelade där islam ges störst plats med 35 sidor. 

Hinduismen presenteras på ett bra sätt och boken innehåller vackra och färggranna bilder.  

Bok nummer två heter Religion och liv 9 (1997, Natur och Kultur) och är skriven av Leif Berg 

och Lennart Husén. Kapitlen i denna lärobok behandlar världsreligionerna (dock inte 

kristendom), religioner i Kina och Japan, skriftlösa religioner, vetenskap och religionen samt 

etik och moral. Den omfattar 127 sidor där hinduismen presenteras på 23 sidor. Boken är 

smyckad med många bilder och texten är uppdelad i lättare och svårare delar. Den tredje 

boken heter Puls Religion (2002, Natur och Kultur) och är skriven av Lennart Göth och 

Katarina Lycken. Den består av tre huvudkapitel indelade i kortare avsnitt, kapitlen är; att 

vara religiös – och att inte vara det, religioner i världen, och allt det där andra då. Avsnittet 

som handlar om hinduism sträcker sig över 28 sidor av 276 möjliga. Till skillnad från de tre 

övriga böcker, som endast riktar sig till årkurs 9, är denna till för hela högstadiet. Boken 

består av inspirerande bilder som för ett gott budskap om hinduismen. Den fjärde och sista 

boken heter Religionskunskap Kompakt (1999, Gleerups) och är skriven av Magnus 

Hermansson och Nils-Åke Tideman. Den består av tolv stycken kapitel som bland annat 
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inkluderar världsreligionerna. Avsnittet som handlar om hinduismen omfattar 20 sidor av 

bokens 217 sidor. Även i denna bok finns gott om bilder där de allra flesta är färgfotografier. 

Anledning till mitt val av dessa böcker är att samtliga används i dag 2009 på högstadieskolor i 

Söderhamns kommun. 

    I de fyra läroböcker som undersökningen baseras på finns det 10-25 bilder per bok i 

avsnitten om hinduism. För att bildanalysen ska bli hanterbar har jag valt att begränsa min 

undersökning till hur kvinnor och män framställs i bildmaterialet. För att minska antalet bilder 

ytterliggare koncentrerade jag mig endast på fotografier, då de flesta bilder är av denna sort. 

Jag har även valt att inte analysera de bilder där endast gudar är motiv eftersom de inte 

framställer några människor och därför inte fyller någon funktion till syftet i min 

undersökning.  

    I analysdelen för jag en diskussion kring mina frågeställningar. Jag presenterar böckerna 

var och en för sig och gör en jämförande analys först i diskussionen. Detta arbetssätt valdes då 

jag anser att det är lättare att uppfatta likheter och skillnader samt att informationen inte 

blandas ihop. 

    Jag kommer att använda mig av en komparativ metod där jag analyserar och jämför bilder 

och även läroböcker med varandra. Analyserna är helt och hållet baserade på vad jag ser och 

hur jag uppfattar bilderna. Mina förkunskaper inom hinduism kan av den orsaken påverka 

analysen till viss del och bilderna kan uppfattas annorlunda av en person som inte besitter 

samma kunskap i ämnet. 

 
1.3 Forskningsbakgrund 

Läromedelsanalyser med fokus på hinduism är relativt få i jämförelse med studier av till 

exempel islam. Det finns dock en del tidigare forskning kring bildens betydelse i läroboken, 

dels i form av monografier och dels i uppsatser och artiklar. Gert Z Nordström (1986), som 

har skrivit boken Påverkan genom bilder, menar att det är stor skillnad i hur man tolkar bilder 

gentemot texter och att bilden har en underlägsen roll i förhållande till texten. Vidare anser 

han att bilder har en dragningskraft som texten saknar och att de trollbinder oss endast genom 

sitt utseende. Texter däremot måste vi först få en uppfattning om dess innehåll innan vi kan 

slukas av dem på samma sätt.5 

    Rapporten Rasism och främlingsfientlighet i svenska läroböcker? behandlar text- och 

bildanalyser från cirka 200 aktuella läroböcker i samhällskunskap, historia och religion. 

Samtliga böcker används i den svenska grund- och gymnasieskolan och enligt 

                                                        
5 Nordström (1986)  
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undersökningen förekommer inte någon renodlad rasism eller främlingsfientlighet i dessa. 

Däremot finns flera exempel på bilder som visar olika folkgrupper, religioner, kulturkretsar 

och så vidare på ett stereotypt och förenklat sätt.6 

    I Lärobokskunskap skriver Staffan Selander (1988) om bilden i läroboken, där han bland 

annat förklarar hur den kan fungera som kunskapskälla. Vidare förklarar han att bilder i 

läroböcker kan indelas i olika kategorier, de som illustrerar texten, lättar upp texten samt 

bilder som självständig informationsbärare.7  

    Som tidigare nämnts finns även uppsatser som behandlar ämnet bilder och 

läromedelsanalys, däribland har Stefan Helgesson (2008) skrivit om läroböckers framställning 

av hinduismen där han undersökt hur den framställs i fem svenska läroböcker för 

religionskunskap A i gymnasiet. En annan uppsats som behandlar ämnet är Malmberg och 

Sonefjords (2006) Islam och hinduism ur ett genusperspektiv där författarna undersökt fyra 

läromedel, två som riktar sig mot grundskolans senare år och två som riktar sig mot 

gymnasiet. I uppsatsen kommer det fram att de som riktar sig mot grundskolan har en stor 

avsaknad av genusmedvetenhet. Även om de som riktar sig mot gymnasiet är bättre, kan även 

de förbättras ytterliggare. Även Charlotte Pennerdahl (2006) behandlar ämnet i sitt 

examensarbete Läroboksbilder av judendom - en analys av bildmaterialet i tre 

religionskunskapsböcker för gymnasieskolan. Resultatet visar att i två av tre böcker som 

Pennerdahl analyserat förekommer inga bilder av kvinnor. 

    Min studie syftar till att undersöka vad bilderna i de valda läroböckerna ger elever för 

budskap om genusperspektivet i hinduismen. Så vitt jag vet har ingen analyserat bilder som 

berör hinduismen i läroböcker ur ett genusperspektiv. I följande undersökning kommer det att 

vara min huvuduppgift.  

 

2. Läroboken och den pedagogiska texten 
För att inte skapa några tänkbara missförstånd börjar jag detta avsnitt med att definiera ordet 

lärobok med hjälp av Norstedts svenska ordbok, där det beskrivs som; ”bok som ger 

(grundläggande) kunskaper i ngt och vanl. anv. vid undervisning.” 8 

    En pedagogisk text är producerad för att användas i ett pedagogiskt sammanhang, däribland 

läroböcker. Grundidén är att den ska återskapa eller återge redan förekommande kunskap och 

således måste ett urval och en avgränsning av innehållet göras. Texten måste även förklara 

                                                        
6 Selander (1990) 
7 Selander (1988) sid. 102. 
8 Norstedts svenska ordbok (1999) sid. 670. 
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någonting och kunskapen som texten ger ska kunna prövas och kontrolleras av läraren på ett 

relativt enkelt sätt. Den pedagogiska texten är specifikt strukturerad jämfört med många andra 

texter och fungerar formande för själva undervisningen.9 

    Läroboken fungerar som ett hjälpmedel för att presentera ett ämne, men blir samtidigt 

grunden för hur undervisningen uppfattas och vad utbildningen ska handla om.10 Läroböcker, 

likväl som annan litteratur, är nivågrupperade i den meningen att det produceras för olika 

åldersgrupper. De är dessutom skrivna med utgångspunkt från att elever har vissa 

baskunskaper och att de med hjälp av texterna ska ta ytterliggare ett steg.11 Det är utifrån 

dessa texter elever sedan testas genom prov eller liknande. Därför kan man också säga att det 

är på ett redan bestämt sätt som denna sorts texter kommer att läsas, genom memorering av 

fakta.12 Otterbeck anser att läromedelstexterna bör bli bättre, bland annat genom att texten inte 

ska dölja vem som talar eller vems tolkning som förs fram. Han skriver också att de 

värderingar som framkommer i en lärobok måste kunna diskuteras.13 

    Den pedagogiska texten är verklighetsförankrad och beskriver endast verkliga personer, 

händelser, tidpunkter och platser.14 Texterna, menar Berg är den enda litteratur som samtliga i 

samhället kommer att läsa under vägledning någon gång i sitt liv. Av den orsaken är det 

otroligt viktigt att boken ger inspiration och är motiverande för elever att ta del av.15 Han 

återkommer ofta till att det som kännetecknar en lärobok, jämfört med andra böcker, är att de 

är föremål för mer eller mindre intensiva studier och att det uppstår ett förhållande mellan 

bok-elev-lärare.16 Vidare menar han också att läroboken organiserar elevernas tänkande om 

omvärlden och att dess centrala roll är att leverera ett innehåll rikt på intressanta detaljer i en 

framställning, där sammanhangen och helhetsbilderna blir tydliga för eleverna.17 

    Selander skriver att läromedelsnämnden har lyft fram fem stycken krav som bör ställas på 

en lärobok inom SO-ämnena. Läroboken ska inte visa upp eller förstärka 

schablonuppfattningar om det främmande och annorlunda. Inte heller ska kontrasterna mellan 

folk och folkgrupper eller konsekvenserna av ett mångkulturellt eller mångetniskt samhälle 

påvisas. Istället bör böckerna belysa likheter och olikheter samt redogöra för olika 

konfliktorsaker, konfliktmönster och olika sätt att hantera och lösa dessa konflikter. Böckerna 

                                                        
9 Selander (1988) sid. 17. 
10 Ibid. sid. 22. 
11 Ibid. sid. 32. 
12 Ibid. sid. 33. 
13 Otterbeck m.fl. (red.) (2006) sid. 257. 
14 Selander (1988) sid. 35. 
15 Berg (1991) sid. 68. 
16 Ibid. sid. 103. 
17 Ibid. sid. 11. 
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bör även behandla ämnet rasism och främlingsfientlighet på ett grundligt och systematiskt sätt 

samt föra in det i rätt sammanhang i boken. Den fjärde noteringen handlar om att man bör 

införa entydiga och klara begrepp i framställningen, ord som ras och etnisk folkgrupp är 

alltför bristfälligt behandlade. Den sista punkten behandlar valet av bilder och texten till 

dessa. Bilden bör, istället för att göra en sida gladare, skapa en kontrapunkt eller fördjupa 

känslan och tanken, alternativt komplettera texten.18  

 
 
3. Bildens plats i läroboken 
Nordström har diskuterat bildens plats i läroböcker. Han skriver bland annat: ”Bilden har en 

dragningskraft i sig som texten saknar. Till texter söker vi oss för att uppleva ett innehåll som 

finns bakom medan bilder kan trollbinda oss bara på grund av sitt yttre utseende.”19 Bilder 

finns överallt och redan som små barn tar vi del av dem, långt innan vi kan läsa eller skriva. 

Det är lika naturligt att betrakta bilder som att se på saker och ting i verkligenheten och det vi 

vet är att barn ständigt möter visuella uttalanden, på tv-skärmen, bioduken, i tidningar och så 

vidare. Vad vi däremot inte vet är hur de tolkar vad de egentligen upplever och hur detta 

påverkar deras attityder och utveckling.20  

   Bilden har unika möjligheter att förklara, levandegöra, påverka och stimulera. Dessutom har 

bilderna i läroböcker för varje generation blivit fler, större, finare och färggrannare .21 Hur 

används då bilden i en lärobok? Vem används den av? Det spelar ingen roll om man vänder 

sig till lärare, elever, tecknare, fotografer, grafiker eller forskare, alla är rörande överens om 

att bilden ofta har en underordnad roll gentemot texten. Att bilden lämnas så pass lite 

utrymme uppges delvis ha att göra med att många lärare inte tycker sig ha tillräcklig kunskap 

om bildens historia, sort och funktion, vilket är synd eftersom dagens läroböcker är rikare 

bildsatta än någonsin tidigare. Dessutom lär sig eleverna att texten är det väsentliga, då de 

flesta lärare inte använder bilder som ett återkommande moment i undervisningen, och 

omedvetet fokuserar de endast på texten.22  

    I en lärobok finns det framförallt tre olika typer av bilder. Dessa är fotografier, teckningar 

samt diagram och kartor. De förstnämnda fotografierna är realistiska och attraktiva men det 

är inte självklart att de skildrar verkligheten objektivt. Många gånger kan fotografier 

manipuleras, även om det inte är särskilt vanligt förekommande i läroböcker utan oftare i 

                                                        
18 Selander (1990) sid. 3. 
19 Nordström (1986) sid. 7. 
20 Ibid. sid. 7-8. 
21 Berg (1991) sid. 54. 
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massmedia. En teckning däremot, kan göras mer ren eftersom tecknaren kan koncentrera 

bilden till det väsentliga och utesluta onödiga detaljer. En tecknad illustration kan därför vid 

vissa tillfällen vara överlägsen ett fotografi som kunskapsbild. Diagram används för att 

illustrera och förklara logiska sammanhang. Till denna kategori brukar kartor höra. Bilderna 

kan också ha olika funktion i en lärobok: 

- Motiverande funktion. Attraktionen är viktig, hit hör därför fotografier och teckningar av 

skickliga konstnärer. Oftast har dessa bilder en nära relation till texten. 

- Dekorativ funktion. Till denna kategori hör bilder som valts ut av estetiska skäl och inte i 

första hand pedagogiska.  

- Informativ funktion. Här har bilden en självständig roll i förhållande till texten, som den 

kompletterar och klargör. 

- Bilden ger ett exempel och har en icke-dekorativ funktion. Den visar en vidare förklaring 

av texten och fungerar som en kulturell referens. 

- Reflekterande funktion. Bilden används som utgångspunkt för frågor eller numrerade 

övningar.23  

 

4. Undersökning 
Jag kommer här att presentera några bilder från varje lärobok. För att göra det enklare har jag 

valt att döpa dem till Bild 1, Bild 2 och så vidare. De heter alltså inte så i böckerna, utan 

endast i min undersökning.  

 

4.1 Punkt SO Religion 

Avsnittet som behandlar hinduismen i Punkt SO Religion sträcker sig över 14 sidor och 

innefattar 13 stycken bilder, varav alla utom en är fotografier. Bildernas storlek är i stort sett 

lika (10*8 cm) förutom den första som täcker en hel sida. De är samtliga mycket färggranna 

och upplevs som moderna och nytagna. De fyller sitt syfte i att ge läsaren en bred syn på 

religionen utifrån genusperspektivet, där både män och kvinnor visas i religiösa sammanhang. 

I Bild 1, till exempel, ser vi en kvinna stå på knä framför en gudasymbol och offra. Hon har 

ryggen vänd mot fotografen och det går egentligen inte att se vad hon gör, men med hjälp av 

bildens undertext förstår iakttagaren att hon ber: ”En stund av stillhet och bön i Varanasi”.24  

Här ser vi således tydligt att författaren valt att lyfta fram kvinnor även i aktiva religiösa 

                                                                                                                                                                             
22 Ibid. sid. 93. 
23 Berg (1991) sid. 99. 
24 Arlebrand m.fl. (2006) sid. 43.  
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roller. Även Bild 2 ger ett liknande intryck. En kvinna och ett barn sitter utomhus på marken 

och tänder en stor mängd ljus som tillsammans bildar formen av svastikan. Bildtext: 

”Svastikan (hakkorset) är en mycket gammal symbol för solen. I Indien är den också en 

lyckosymbol. I västvärlden ser man oftast mycket negativt på svastikan eftersom nazisterna 

tagit över den som sin symbol”. 25 Då det gäller religiösa ledare och den mer offentliga 

religiösa kulten är det av naturliga skäl ofta män som visas på bilderna. På Bild 3, till 

exempel, ser vi åtta stycken män, med två vita och ett rött streck i pannan, som står med bar 

överkropp och ett vitt skynke runt höfterna där tre av dem håller i en öppen bok. Bildtexten 

berättar där följande: ”Präster med de heliga böckerna i spetsen av en procession”.26 

Hinduismen är som religion patriarkal och få kvinnor kan inta en högre ställning i den 

officiella religionen. 

    Även om författaren har valt att på ett bra sätt skildra både det manliga och kvinnliga ur 

både religiös och icke religiös synpunkt kan bilderna tolkas ur ytterliggare en aspekt. På Bild 

1 har till exempel kvinnan som sagt ryggen vänd mot fotografen och det är således inte 

kvinnan som är det viktiga i bilden, utan handlingen som utförs. På Bild 2 är det sannolikt 

kväll och därför mörkt ute, det som fångar ögat är av den anledningen inte kvinnan eller 

barnet utan den symbol som ljusen uppvisar. Återigen tas fokus bort från kvinnan. På Bild 3 

däremot är den enda tanken är att vi ska lägga märke till de tre män som motivet framställer 

och därför finns inga detaljer i omgivningen som fångar vårt öga först.  

 

4.2 Religion och liv 9 

Avsnittet om hinduismen i Religion och liv 9 innefattar 23 sidor och har 27 stycken bilder. 

Storleksmässigt tar bilderna upp ungefär en halv sida och texten den resterande delen. Även 

här är fotografier vanligast förekommande, med undantag av fem bilder som alla är 

teckningar av en eller flera gudar. 

    I denna lärobok finns det inte en enda bild som enbart representeras av en eller flera 

kvinnor. Närmast är Bild 1, där två kvinnor och ett barn står framför något som ser ut som 

kojor men som troligtvis är deras hem. Långt i bakgrunden sträcker sig vita skyskrapor upp 

mot himlen. Bildtexten förklarar: ”Byggnadsarbetares bostäder i centrum av Bombay. 

Alldeles intill bygger arbetarna ett jättelikt lyxhotell. I bakgrunden syns en stadsdel för bättre 

ställda. Där finns skolor, affärer och vackra parker. Är det karman som bestämt deras olika 

                                                        
25 Ibid. sid. 44. 
26 Ibid. sid. 45. 
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öden?”27 Utgår vi från både bild och bildtext kan vi således förstå att kvinnorna är de som är 

hemma med barnen medan ”arbetarna” är männen. Även Bild 2 visar oss att mannen är den i 

familjen som arbetar då bilden föreställer några skolbarn i 10-års ålder, både flickor och 

pojkar, som sitter framför en manlig lärare. Bildtext: ”En ”teologisk” diskussion utspinner sig 

när en flicka i klassen säger att, alla gudanamn och gudabilder till trots, allt handlar ändå om 

en och samma gud28. Författaren har genom valet av bilderna förtydligat att kvinnans 

”arbetsplats” är i hemmet medan mannen är den som försörjer familjen ekonomiskt. 

    Ser vi till religiösa framställningar speglas kvinnans roll förvisso i ett par bilder, men de har 

inte den mest betydande rollen i bilden utan de finns med i bakgrunden eller som en i 

mängden. I Bild 3, till exempel, står en familj framför ett hemmagjort altare för att offra och 

be. Det är fadern som håller offergåvorna och som står närmast altaret.29 Bildtext saknas men 

vi ser att mannen, genom sin plats närmast guden, är den som har huvudansvaret för 

ceremonin. Även i andra bilder kan vi se dessa män som har ansvaret över kulten till gudarna. 

På Bild 4, till exempel, ser vi fyra stycken män som tillsammans bär tre gudar. Med hjälp av 

bildtexten förstår vi vad som utspelar sig i bilden: ”Gudarna från bytemplet på ”utflykt”. De 

flesta bybor går regelbundet till tempel och offrar till gudarna. Med den här dagen lyfts 

gudarna ut ur sitt mörka tempel och bärs runt till hemmen. ”Det ger oss livskraft och lycka”, 

säger en man”.30 Inga kvinnor finns med på bilden och att en uppgift som denna vilar på 

männen finns det därför ingen tvekan om. 

    Familjen som visas på Bild 3 består av representanter från båda könen och från olika åldrar. 

Fadern står närmast hemaltaret och håller i det fat där offergåvorna ligger, medan modern är 

den person som befinner sig längst ifrån altaret. Detta visar att kvinnor har en del i det 

religiösa livet men att mannen är den som har ”ansvaret”.  I Bild 2 är läraren en man, vilket 

ännu en gång belyser männens starka position inte bara inom det religiösa livet, utan även i 

det sociala. Vanligtvis är det kvinnans uppgift att ta hand om barnen, men när det handlar om 

undervisning tar mannen över ansvaret. 

    Bild 1 ger en klar innebörd, det är fattigdom och bedrövelse över hela fotografiet, dels över 

de två kvinnorna, men också över den lilla pojken och över deras ”bostäder”. Att de höga och 

eleganta skyskraporna visas i bakgrunden stärker uppfattningen om den låga standarden de 

lever i. Bild 4, däremot, visar ett betydligt mer glatt och positivt motiv där de fyra männen bär 

på tre gudar. 

                                                        
27 Ibid. sid. 292. 
28 Ibid. sid. 288. 
29 Berg m.fl. (1997) sid. 286. 
30 Ibid. sid. 294. 



 13

    Genom att endast titta på bilderna kan elever se det som att mannen är dominerande och 

hans starka framställning befäster det vi egentligen redan vet, att kvinnan är underställd 

mannen, samt att hennes roll i det religiösa livet inte är densamme som mannens.  I de bilder 

där kvinnor framställs skildras oftast något som ligger i negativ mening, såsom till exempel 

fattigdom, medan männen framställs ur en betydligt mer positiv vinkling där han ofta 

förekommer tillsammans med gudar. 

 

4.3 Puls Religion 

Denna bok riktar sig inte endast mot årskurs 9, som de övriga, istället används den under hela 

högstadiets religionsundervisning. Kapitlet om hinduismen i Puls Religion tillägnas 28 sidor 

varav vissa endast består av en eller flera bilder. Det sammanlagda antalet bilder är 19 och de 

flesta, liksom de andra böcker, är färgfotografier. Storleken på bilderna varierar, allt från en 

helsida till betydligt mindre bilder (ca 5*4 cm). Sett till bildkvalitén är det hög standard och 

samtliga känns både relevanta och nytagna, de lockar ögat till. 

    I denna lärobok ligger stort fokus på bilder, både som en förlängning av texten men också 

som förklaring av densamma. Från att knappt ha haft någon plats alls i Punkt SO Religion och 

Religion och liv 9, förekommer kvinnor här betydligt mer frekvent, där de ofta framställs i 

religiösa handlingar. På Bild 1, till exempel, kan vi se en kvinna klädd i grön klänning och 

med grön sjal som täcker håret stående framför en gudsbild i ett tempel och be. En annan 

kvinna syns i bakgrunden och även hon står och ber. Bildtexten förklarar: ”En tempelpuja, 

andakt i templet, tar ofta flera timmar att fira. Under tempelprästens ledning sjunger och ber 

församlingen, och heliga texter läses. Ibland håller någon i församlingen en kort predikan eller 

delar med sig av några tankar. Under större delen av pujan sitter församlingen på golvet, 

männen till vänster och kvinnorna till höger.”31 Författaren visar med bilden att kvinnan har 

rättigheter till att, utan att ha mannen vid sin sida, vistas i templet. Även bildtexten förklarar 

kvinnans plats under gudstjänster i templet och stärker således bildens budskap. Likaså i 

vardagen, där religiösa handlingar är ett vanligt förekommande inslag, har kvinnan en viktig 

position. I Bild 2, till exempel, ser vi en flicka som håller ett fat med offergåvor och sträcker 

fram en blomma mot familjens hemaltare. Bildtexten förtydligar det vi ser: ”Andakt vid 

hemaltaret på Bali, Indonesien.”32 Författaren har således valt bilder som ger en stor bredd av 

kvinnans närvaro i det religiösa. 

                                                        
31 Göth m.fl. (2002) sid. 84. 
32 Ibid. sid. 89. 



 14

    I denna lärobok skildras mannen i många bilder som viktig i den offentliga religiösa kulten. 

Bild 3, till exempel, visar en man som mediterar intill en flod där folk tvättar sig. Han sitter i 

skräddarställning och har några vitmålade streck både på pannan och på den bara 

överkroppen. Bildtexten berättar: ”Meditation vid den heliga floden Ganges”.33 Även Bild 4, 

där en stor och färgglad staty av Ganesha dras ut i vattnet av ett tiotal män, visar deras 

ställning inom det religiösa. I bakgrunden står tusentals människor och tittar på. Bildtext: 

”Under högtiden Ganesha Chaturthi gör man stora och små bilder av guden Ganesha och 

ställer ut dem på alla tänkbara platser. På högtidens tionde dag bär man tillsammans ner 

gudabilderna till ett vattendrag och sänker dem där. I Bombay brukar omkring fyra miljoner 

människor delta i denna sista del av Ganesha Chaturthi.”34 Bild 5 visar ytterliggare ett 

exempel på det manliga könet i en religiös situation, denna gång är det en pojke med orangea 

munkkläder som sitter på en aningen upphöjd ”pall” och läser ur en bok inför sex stycken 

andra pojkar/män. Av bildtexten förstår vi vad det handlar om: ”Många hinduer menar att 

Vedasamlingarna ska läras utantill och föras vidare muntligt – andra använder böckerna för 

att föra kunskaperna vidare.”35 Till skillnad från Bild 1 och 2, där kvinnor utgör 

huvudpersonen, ges mannen en annan roll där det handlar om religiösa handlingar utanför 

både hemmet och templet. De står i nära relation till gudarna och de lär ut Vedatexterna till 

sin omgivning. 

    Bild 1 och 2 visar kvinnan när hon utför en religiös handling. Den första skildrar henne i ett 

tempel medan den andra är något mer blygsam då det är ett hemaltare som är i fokus. Av 

bilderna ser vi således att kvinnan har rätt till att ensam befinna sig i templet om man ska tro 

den första bilden. Kanske är denna vald av författaren för att visa på kvinnans självständighet, 

som jag upplever försvinner något i de bilder hon framställs tillsammans med män. Bilderna 

visar kvinnan ur en positiv synvinkel där hon uppfattas som en självständig person.  

    Bild 3, 4 och 5 har alla manliga huvudaktörer som utför en religiös handling. Liksom i 

Punkt SO Religion har mannen en stark ställning i samtliga bilder och det är viktiga 

handlingar i det hinduiska religiösa livet som visas.  

 

4.4 Religionskunskap Kompakt 

De delar som handlar om hinduism i Religionskunskap Kompakt omfattar 20 sidor och samma 

antal bilder. De flesta är mindre än en halv sida och nästan alla är fotografier. Bilderna har en 

                                                        
33 Ibid. sid. 90. 
34 Ibid. sid. 93. 
35 Ibid. sid. 96. 
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nära relation till texten och det kvinnliga könet finns representerat i ett antal bilder. Till 

exempel bilden som inleder avsnittet om hinduismen, Bild 1, vilken föreställer en flicka som 

tittar in i kameran, ler och har sina händer hoptryckt för att be. Med en röd prick i pannan och 

med en stor staty av guden Ganesha i bakgrunden ser vi tydligt hennes religiösa anknytning.36 

Det finns ingen tillhörande bildtext men klart och tydligt ser vi att flickan är glad och att hon 

på bilden har en nära relation till det religiösa, även utanför sitt hem. I Bild 2 kan vi se en 

situation där det kvinnliga könet representeras vid en gudstjänst i hemmet. Två flickor sitter 

på golvet vid ett litet altare och tänder rökelser. Bildtexten förklarar för iakttagaren vad som 

äger rum: ”Två tonårsflickor i Calcutta ber vid husaltaret i sitt hem. De offrar blommor och 

mat. Ett husaltare kan stå i ett hörn av familjens enda rum, men hos rika familjer har man ett 

särskilt rum för puja, bön. Detta är vanligast i storstäderna”.37 Kvinnan ges i denna bok en stor 

plats i bildmaterialet och även om det inte alltid är ur en positiv synvinkel så finns hon 

representerad. Vad jag menar med positiv kan jag förklara med hjälp av Bild 3, där en kvinna 

med ett bedrövat ansiktsuttryck står och tittar in i kameran med en hink i sin famn och med 

bortamputerade händer. I bakgrunden syns en bil och en reklamskylt med Philips. Bildtexten 

stärker bildens dystra budskap: ”En kvinna i Calcutta går med sin tiggarskål mellan bilarna i 

den långsamt flytande trafiken. Svårast i det indiska samhället har de kvinnor som av någon 

anledning uteslutits ur sin kast, förskjutits av sin familj och inte har något arbete”.38 Denna 

gång har författaren valt att i bildtexten förklara varför det är en kvinna som skildras, ett bra 

komplement då bilden ger ett dystert budskap. Den omgivande texten berättar för oss om 

karma och hur handlingar i ett liv bestämmer hur vi kommer att ha det i vårt nästa. 

    Boken som helhet ger uppfattningen om att fördelningen mellan manligt och kvinnligt är 

relativt jämn, men att mannen i bilderna har en något mer central roll. En bild som visar 

mannens ställning i det religiösa är Bild 4, där en man med vitmålad kropp, långt hår uppsatt i 

en tofs och med stora smycken kring halsen, sitter och mediterar med en stor öppen bok 

framför sig. Bildtext: ”En helig man i norra Indien som har låtit sitt hår växa läser ur en av 

hinduismens heliga skrifter. Han har nästan inga kläder på sig. I jainismen, en religion som 

ligger nära hinduismen, är den nakne asketen ett ideal. En människa som vill nå befrielse från 

återfödelse får inte åstadkomma någon påverkan på annat liv. Därför bär de som anser sig ha 

nått högsta stadiet inga kläder, och sopar framför sig där de går för att inte skada någon 

insekt”.39 Att jämföra den med Bild 5, som föreställer sju stycken kvinnor som offrar mat och 

                                                        
36 Hermansson m.fl. (1999) sid. 143. 
37 Ibid. sid. 147. 
38 Ibid. sid. 151. 
39 Ibid. sid. 152. 
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blommor vid en trädstam, visar att både kvinnor och män kan ta del av det religiösa men att 

män har en något mer framträdande roll. Framförallt då kvinnorna på bilden hukar sig över ett 

träd så att deras ansikten försvinner, medan mannen presenteras som helig i bildtexten samt 

visar en stark karaktär. Till Bild 5 hör denna text: ”Några kvinnor offrar kokosnötter och 

blommor vid ett heligt träd. Heliga träd betyder mycket inom hinduismen. Varje hem har sitt 

träd och vid besöket i ett tempel börjar man rundvandringen vid det heliga trädet”.40 

Författaren har valt att fokusera på trädet istället för på kvinnorna i bildtexten för Bild 5, 

medan mannen utnämns som helig och är därmed också betydelsefull i Bild 4. 

    Både Bild 1 och 2 visar det kvinnliga könet i ett religiöst sammanhang. Det intressanta är 

att det på båda bilderna är flickor och inte kvinnor som visas. Bild 3 däremot skildrar en 

kvinna, då motivet har gått från att vara glatt och positivt till att bli dystert och negativt, i 

form av fattigdom och bedrövelse. Varför har författaren valt att ge elever detta budskap? 

Vore det inte i teorin mer rättvist om en sådan stark bild som denna visade båda könen, för att 

uppfattningen ska bli mer opartisk? Nu framställs kvinnan som någon som behöver hjälp från 

sin omgivning för att klara sig. Ser vi till bildtexten finns det på sätt och vis en förklaring till 

varför bilden har valts då den bland annat förklara att kvinnor som av någon anledning har 

uteslutits ur sin kast, förskjutits av sin familj och inte har något arbete är de som har det 

svårast i det indiska samhället. En jämförelse mellan Bild 4 och 5 med tillhörande bildtexter 

förklarar att mannen i Bild 4 är helig medan det som betecknas heligt i Bild 5 är trädet, 

kvinnorna är med i bilden för att visa sin uppskattning till det sistnämnda.  

 

5. Resultat och diskussion 
5.1 Hur skildras män respektive kvinnor på bilderna? 

De flesta av läroböckernas bilder föreställer män, ibland avbildade ensamma och ibland 

tillsammans med kvinnor. Sammanlagt upptar männen ungefär dubbelt så många bilder 

jämfört med kvinnan, dock skiljer det sig mellan böckerna. Ser vi till Religion och liv 9, finns 

endast en bild (av fjorton stycken) där en kvinna, utan män i sin omgivning, utgör motivet. I 

Puls Religion däremot finns sex bilder (av femton stycken) där kvinnor ensamma skildras. 

Kan böckernas tryckår ha någon inverkan på den stora skillnaden mellan dem? Upplagan av 

Religion och liv 9 som används är tryckt 1997 medan Puls Religion är tryckt år 2002. Vi ser 

alltså att den bok där bilderna är bättre anpassad till jämställdhet mellan könen är tryckt 

senare. Det finns en senare upplaga av Religion och liv 9 där bilderna förhoppningsvis har 

                                                        
40 Ibid. sid. 158. 



 17

uppdaterats och blivit bättre ur genusperspektiv, dock används den inte av skolan i 

Söderhamns kommun.  

    På de bilder där män skildras är det generella motivet många gånger förankrat med 

religiösa handlingar som utspelar sig på offentlig plats framför andra människor. 

Framställningarna visar allt från munkar som undervisar, till män som färglägger statyer 

föreställandes gudar. Kvinnorna däremot har på de flesta bilder fått sin plats framför 

hemaltaret eller tillsammans med barn. Bildmaterialet talar således om för oss att kvinnan inte 

har samma möjligheter när det kommer till den offentliga kulten. De bilder som visar det 

kvinnliga könet är i många fall fotografier av en flicka och inte en kvinna. I männens fall 

förekommer även pojkar men inte i samma omfattning. Har författaren haft en tanke bakom 

detta eller är det bara tillfälligheter? Det finns inget svar på den frågan i läroböckerna, ingen 

inledningstext som förklarar urvalet av bilder och så vidare. Med utgångspunkt i det, samt i 

det insamlade bildmaterialet, kan vi också ställa oss undrande över om författaren medvetet 

väljer att visa hinduismen som mansdominerad i det offentliga livet, eller om bilder på män är 

omedvetet medtagna för att han själv är präglad av en patriarkal bild av att religion är en 

manlig aktivitet? Förmodligen är det en blandning av olika bakomliggande orsaker som gör 

att valet av bilder ser ut som det gör. Min första tanke är att det grundar sig i att det i äldre 

läroböcker har förekommit ett mansdominerande bildmaterial, betydligt större än i dagsläget. 

Ser vi långt tillbaka i tiden var bilder inte särskilt vanligt förekommande i läroböcker och 

antagligen var det i stort sett endast män som framställdes i de bilder där fokus låg på 

människor. Det mansdominerande bildmaterialet har sedan fortsatt att användas utan att 

någon lagt ner större tid på att fundera över genusperspektivet. Kvinnan har i efterhand fått 

sin roll, i religiösa handlingar som framför allt utspelar sig i hemmet. 

    På de bilder där både män och kvinnor finns med har männen oftast den viktigaste rollen 

medan kvinnorna vistas antingen i bakgrunden eller är mindre aktiv. Det är med andra ord 

mannen som i de flesta fall ger oss bildens budskap även om kvinnan också har en plats. Hon 

visar att kvinnor behövs men att männen är de vi i första hand ska fokusera på, det är hans 

handlingar vi ska lägga märke till. 

    Lärare bör bli vaksamma och diskutera bilder med elever för att deras ögon ska vara öppna 

och kritiskt granskande, de som går i årskurs 9 ska till viss del kunna undersöka bilder och 

texter kritiskt och inte tro på allt de ser. Läraren bör även ha i åtanke av vad styrdokumenten 

framför, till exempel att det i Skolverkets kursplan för religionskunskap berättas att ämnet ska 

belysa samlevnad och jämställdhet ur ett religions- och livsåskådningsperspektiv. Lpo94 

framhäver också vikten av jämställdhet; ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
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integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet 

med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla…”41 

 

5.2 Vad säger det oss om könsfördelningen inom hinduismens religiösa liv? 

Det mansdominerade bildmaterialet visar oss att den kvinnliga ställningen inom hinduismen 

är lägre gentemot mannens. Eftersom att de flesta bilder skildrar religiösa handlingar blir 

budskapet således att mannen har störst och viktigast roll även där.  

    Bilderna ger oss en uppfattning om att hinduismens religiösa liv är mansdominerat. Vi ser 

att männen är dem som oftast har den viktigaste uppgiften, till exempel vad gäller att bära 

statyer av gudar eller att bränna döda släktingar på likbål. Hur väl överens med verkligheten 

är bilden vi får när det handlar om könsroller inom hinduismen? I alla världsreligioner är 

patriarkala strukturer mer eller mindre tydliga och perspektivet är genomgående manligt. 

Inom hinduismen är män och kvinnor olika i grunden och föreskrivs därför könsbundna roller 

och funktioner i samhället. Det manliga och det kvinnliga samt män och kvinnor ses som 

nödvändiga komplement till varandra, där de inte kan fungera utan dess motpart. Ofta uttrycks 

detta som att det manliga och kvinnliga är lika mycket värt och att män och kvinnor 

följaktligen är lika mycket värda. Detta stämmer dok inte överens med verkligheten då 

ojämlikheten varit, och är, stor trots att det finns stöd för att betrakta kvinnan som jämlik 

mannen i Vedatexterna, där mannen och kvinnan liknas vid ”de två hjulen” på en vagn. Men 

av tradition har kvinnan haft en underordnad ställning i det indiska samhället, till exempel i 

äktenskapet där den ideala kvinna är kontrollerad av mannen och där hemmet den patriarkala 

familjen blir hennes plats.42 

    Läroböckernas bilder kan ge flertalet elever uppfattningen om att kvinnor är utestängda 

från det religiösa livet, vilket är missvisande då kvinnor deltar mycket aktivt. Det som 

däremot stämmer är att det finns en skillnad mellan män och kvinnors ”plats”. Kvinnor 

genomför de dagliga riterna i hemmet och det finns specifika ritualer som endast kvinnor gör. 

De har också ansvaret att utföra puja för sin make och sin familj. Det är i många familjer 

dessutom vanligt förekommande att det är kvinnorna som går till templet varje dag, medan 

männen endast går dit ibland. I templet har kvinnor också ett särskilt beteenden som bottnar i 

könens olika roller i förhållande till just puja.43  

                                                        
41 Lpo94 sid. 9.  
42 Hellman (1998) sid. 56-70. 
43 Ståhle (2004) sid. 166. 
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    Sett till den hinduiska gudavärlden bör nämnas att varje hinduisk gud i behov av en 

gudinna som representerar hans livsenergi, utan sin kvinnliga energi skulle till exempel Shiva 

vara kraftlös och inte förmå någonting. Att hinduiska gudinnor är viktiga i indisk kultur har 

dock ingen direkt inverkan på indiska kvinnors liv. En accentuering av det gudomligas 

feminina sida innebär givetvis alltså inte automatiskt att kvinnor värderas högt och behandlas 

väl. Samtidigt som det ”kvinnliga” uppvärderas är verkliga kvinnor politiskt, ekonomiskt och 

rituellt förfördelade. ”Kvinnlighet” i form av gudinnor och shakti (skyddande och 

upprätthållande kraft), hyllas och upphöjs, medan verkliga kvinnor underordnas.44 

    På NE.se besvarar Per Beskow, docent, frågan; Hur ser man på mannen och kvinnans 

roller i hinduismen? Han menar att det inte finns något enkelt svar på frågan men att 

kvinnorna traditionellt sätt är underordnad mannen och att dess livsuppgift är att tjäna honom. 

I praktiken fungerar det inte riktigt så men fortfarande har kvinnan sin plats i hemmet medan 

mannen är yrkesarbetande. Han fortsätter berätta att kvinnans ställning skiljer sig mellan olika 

indiska regioner och att de har större personlig frihet än kvinnorna inom islam. I nutiden får 

överklassens döttrar ofta universitetsutbildning, och de kan också spela en roll i politiken 

liksom i affärslivet.45  

5.3 Hur förhåller sig bildmaterialet till den omgivande texten samt till bildtexten? Ges 

här en enhetlig bild eller finns det möjlighet till flera olika tolkningar?  

I de böcker jag använt har text och bild en nära relation till varandra och bilden visar, i de 

flesta fall, det texten vill förmedla. Om vi ser till Religion och liv 9, där bilderna är extremt 

vinklade till männens fördel, ges eleverna budskapet om att kvinnan är mycket underlägsen 

mannen. Som tidigare nämnt är det bildens dragningskraft som fångar vårt öga först och 

dennes budskap ger oss således det första intrycket, som i detta fall framställer kvinnan på ett 

delvis felaktigt sätt. 

     Om vikten läggs på vilken information som bilder och bildtexter ger läsaren framkommer 

det jag har redovisat i de två förgående frågeställningar. Läser man även den omgivande 

texten blir kunskapen djupare och i många fall bekräftar den vad bilderna visar oss. De flesta 

har en stark koppling med texten och bilden förstärker det som vi också kan läsa. Det betyder 

således att den kunskap texten är tänkt att förmedla även kan beskrivas genom bilderna. 

Självklart inte på samma sätt eftersom texterna informerar mycket mer i jämförelse med den 

                                                        
44 Ibid. sid. 86-97. 
45 www.ne.se 
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tillhörande bilden, men för de elever som behöver stimuleras på fler sätt än endast genom att 

läsa en text ges här fördelen att använda bilderna. 

    När det handlar om genus och om kvinnans, ibland väldigt svaga, medverkan i 

bildmaterialet framställs hon inte som mindre betydelsefull än mannen i texten. Inte på den 

nivå som bilderna kan få oss att tro. I texterna förklaras hennes roll både i samhället överlag, 

men också specifikt i det religiösa. I Religionskunskap Kompakt, till exempel, finns ett eget 

stycke som berättar att kvinnor som är av låg kast, fattiga och som lever utan familjens skydd 

är mycket utsatta och är lägst i det indiska samhället. Vidare berättar texten att många kvinnor 

låter könsbestämma sina foster för att, om det är en flicka abortera fostret. Detta görs för att 

det är för dyrt att ha många flickar då hemgiften för att få en flicka bortgift är hög.46 I 

Religion och liv 9 finns inget särskilt avsnitt avsatt för endast kvinnor, de blandas in i texten 

tillsammans med män och barn. I Punkt SO Religion nämns knappt orden man och kvinna vid 

något tillfälle och vi får en uppfattning om att det boken beskriver inte är könsbestämt. Puls 

Religion blandar i många fall in kvinnor i texten, till exempel i det avsnittet som handlar om 

tempel och mötesplats, där en dialog med en trettonårig flicka förs. I den resterande texten 

finns inget negativt skrivit om kvinnor, det står inte någonstans att kvinnan har en lägre 

ställning än mannen. Kvinnan har inte heller en egen rubrik där det inte finns beskrivet att hon 

skulle ha det svårast i samhället som i Religionskunskap Kompakt. Rent generellt kan man 

säga att Puls Religion har valt att använda sig av ordet människa istället för att könsbestämma 

personen.  

    Att tolka bilderna olika beroende på om texten också studeras eller inte är säkerligen 

förekommande i många fall. Som nämnts ovan är bilderna i de flesta fall en förlängning till 

texten och där blir således tolkningarna korrekta. De bilder som inte har en lika nära relation 

till den omgivande texten kan ändå leda oss på rätt spår om den tillhörande bildtexten 

förklarar handlingen på bilden. 

    Som jag tidigare nämnt har lärare en viktig del i vad läroboken sänder för budskap till 

elever, de kan med sin kunskap om ämnet och sitt engagemang höja en sämre bok och de kan 

även göra en bra bok sämre då de inte använder den på ett korrekt sätt. För att en lärobok ska 

locka elever till lärande behövs inte alla gånger den nyaste och bästa boken. Det finns på 

många sätt ett stort utbud på bilder, texter, filmer och annat som kan användas i 

undervisningen som komplement till läroboken.  

    Samtidigt som bild och text ger oss en gemensam information finns det även en risk att 

bilderna ger oss flera olika budskap då de kan tolkas olika beroende på kunskap om ämnet, 
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personliga upplevelser och så vidare. Detta gör bildtexterna till en ”livlina” för att utesluta 

feltolkning. De förklarar både bilden och den omringande texten på ett, i många fall, kort och 

koncist sätt. Den fungerar som en slags sammanfattning. Självklart kan bilderna upplevas 

annorlunda efter det att huvudtexten har studerats än vad de göra vid första anblick. Ur det 

avseendet kanske till och med bildtexterna är överflödiga? Samtidigt som de ger eleverna 

ännu ett vektyg att arbeta med kan de även stjälpa, elevernas egen tolkning av bilderna styrs 

av den näraliggande undertexten.  

 
5.4 Sammanfattande diskussion  

Då vikten i undersökningen har lagts på att försöka se det budskap bilderna sänder till 

eleverna ur ett genusperspektiv, har jag under arbetets gång upptäckt både positiva och 

negativa företeelser. Att bilderna framför allt är koncentrerade på att visa mannen och dennes 

plats i samhället och i religiösa situationer, finner jag inte som någon större överraskning. De 

ges det största utrymmet och den patriarkala strukturen som finns inom hinduismen förklarar 

varför. Mannens starka roll är dock inte lika uttalad och välkänd som inom islam, där den är 

betydligt mer befäst och omdiskuterad.  

    Ger läroböckernas bilder oss fel information eller befäster den ren fakta? Som tidigare 

nämnt har mannen ansvaret över familjen och således över sin fru och sina döttrar. Med andra 

ord ansvarar han över det kvinnliga könet. Däremot anser jag att det är onödigt att tydliggöra 

detta fenomen ytterligare genom läroböckernas bilder. Elever har redan många gånger blivit 

uppmärksammande på detta utanför skolan. För att återgå till läroböcker ser vi i Religion och 

liv 9, till exempel, en negativ syn på kvinnans status och roll i samhället. Jag menar inte att 

kvinnan framställs som negativ, men eftersom hon ges väldigt liten plats i bildmaterialet 

sänder boken ut budskapet om att hon inte är viktig, varken i samhället eller i det religiösa. De 

lärare som arbetar med liknande böcker, där bildmaterialet är vinklat till det ena könet, bör 

vara vaksam över elevernas tankegångar kring bilderna. Ett alternativ är att utveckla 

materialet med egna bilder för att fånga elevernas förståelse om att det finns mer än vad 

läroboken visar. Att komplettera bilder på detta sätt öppnar elevers ögon till kritiskt 

granskande då de får chans att studera de bilder som inte är tänkt att nå elever under 

lektionstid. På så sätt blir de guidade av läraren i mötet med bilden istället för att bläddra förbi 

dem i dagstidningar, på Internet och så vidare. Budskapet bör bli ett annat med lärarens hjälp. 

                                                                                                                                                                             
46 Hermansson m.fl. (1999) sid. 157-158. 
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Det viktiga är dock att ungdomarna, i det här fallet, lär sig se att allt som visas inte är sanning 

oberoende av var de möter bilden. 

    Efter en djupare reflektion har jag kommit fram till att många av läroböckernas bilder 

liknar varandra väldigt mycket, det är ungefär samma handlingar som utspelar sig på bilderna. 

Innebär det att böckerna har lyckas med att ge eleverna den viktigaste informationen om 

hinduismen? Kan de ha inspirerats av varandra? Eftersom bilderna i de flesta fall återspeglar 

texten tyder det på att innehållet i böckerna i stort sett är detsamma. Om det grundar sig i att 

läroböckerna är sanningsenliga ställer jag mig frågande till. Kanske är det, på samma sätt som 

när det mansdominerande bildmaterialet förekommer, helt enkelt beroende på att det är 

ungefär densamma text som återberättas i böckerna, vare sig det är en ny upplaga av samma 

bok eller en helt ny bok. Författare och förlag vet att de får sälja sina böcker och att de av den 

orsaken inte tar särskilt många nya kliv framåt. 

    Som tidigare nämnts är det för mig inte särskilt förvånande att det är männen som upptar 

den största delen av bildmaterialet. I många religioner är det mannen som utåt sätt 

representerar familjen och därigenom även dess vardagliga liv, som bland annat består av 

religiösa inslag. Dock kan en lärobok, vars syfte är att förmedla kunskap till eleverna, istället 

ge dem en skev bild av genusperspektivet. Framför allt på det omedvetna området där de, utan 

att lägga märke till vad bilderna ger för egentlig information om könsrollerna, ser en bild av 

en man som ber eller bär några gudar. I samma stund som de lägger märke till bilden har de 

fått budskapet om att det som sker på bilden är, i det här fallet, mannens uppgift.  

    Vad är den egentliga tanken bakom de bilder som väljs ut för att representera en religion? 

Troligtvis grundar sig bildvalet i den omgivande texten på att bilden ska levandegöra denna 

på ett eller annat sätt. Kanske har det även med utbudet av bilder att göra och att det således 

inte endast är läromedelsförfattarna som inte tar bilderna till den nivå som är möjlig. Det finns 

säkerligen bilder att välja mellan som visar män som tillbringar tid med barn, även utanför sitt 

arbete som till exempel lärare. För även om könsrollerna är bestämda så att mannen är 

yrkesarbetande och kvinnan sköter om hem och barn, finns det kvinnor i det ”offentliga” 

arbetslivet också. En bild som säger emot det förväntade kan väl inte göra skada? Jag anser att 

det är dags för en förändring, att någon tar steget och går emot strömmen för att se till så att 

dessa motiv blir valbara. Vi lever i en värld där alla är lika mycket värda och även om det i 

vissa religioner skiljer sig från hur vi kristna i Sverige lever, finns det ändå skillnad på hur det 

är nu och hur det har varit förut. Kanske kan det vara svårt att bryta det mönster som för 

många är självklart. Vi är vana att bli matade med att män tar stor plats, om inte endast i andra 

kulturer, så även i det svenska samhället. Bilder kan lätt göra att iakttagaren omedvetet tar del 
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av ett budskap som inte alltid är rätt vinklat, trots att bilden finns i en lärobok. Vi får inte 

glömma det jag nämnde i början om att många skolor idag använder sig av gamla böcker då 

ekonomin inte tillåter nyinköp av läromedel. 

    Om en jämförelse mellan de fyra läroböcker jag har använt i min undersökning ska göras, 

vill jag påstå att eleverna får varierande bilder av hinduismen och könsaspekter beroende på 

vilken bok de använder. Det skiljer sig således mycket mellan böckerna och därför har läraren 

en viktig roll där de behöver visa, samt i vissa fall även motbevisa det som påträffas i 

böckerna, framför allt bilderna. (Detta kan, som jag redan tagit upp, göras med egna bilder, att 

eleverna själva får chans att leta information/bilder.) Puls Religion är den bok där jag finner 

att genusperspektivet är det mest jämnlika. I den har både kvinnan och mannen en del i de 

offentligt förankrade religiösa handlingarna. De speglas även båda ur ett perspektiv som ger 

elever en rättvis bild sett till verkligheten. Samtidigt som jag anser att bilderna i boken ger ett 

bra budskap är de också lockande i den meningen att de ger ett positivt och inspirerande 

”tillmötesgående”. De är en fröjd för ögat att skåda fotografierna de både är stora och 

färgstarka, samt i många fall detaljrika. Jag får känslan av att det ligger en tanke bakom varje 

bild och att det inte är en tillfällighet att den bilden sitter just där. Punkt SO Religion föregår 

även den med ett gott exempel vad gäller genustänkandet i bildmaterialet. Det som irriterar 

mig i den boken är egentligen inte relaterat till min undersökning men tåls ändå att nämnas. 

Boken ingår i en serie som tillsammans bland annat handlar om samtliga världsreligioner. I 

boken jag har använt nämns de asiatiska religionerna samt islam. Islam ges mer än dubbelt så 

stor plats än hinduismen och ett ännu större sidantal i jämförelse med buddhismen. Visst att 

det är en abrahamitisk religion som är närbesläktad med kristendomen, men jag finner det inte 

nödvändigt att göra den enorma skillnaden som gjorts. I mina ögon kan det tolkas som att 

skillnaden i sidantalet berättar för eleverna att de asiatiska religionerna inte är lika viktiga. 

Vilket budskap sänder det egentligen? 

    Religionskunskap Kompakt upplever jag vara en bok som ligger snäppet under de två nyss 

nämnda böckerna när det handlar om bildmaterialet ur ett genusperspektiv. Den når inte 

samma höga nivå som Puls Religion, men är inte heller lika ”dålig” som Religion och liv 9 där 

kvinnornas plats på bilderna endast är tillsammans med män eller med barn. Det är männens 

ställning i samhället, samt i det religiösa livet som skildras i många fall, även om kvinnorna 

står vid männens sida. 

    Min förhoppning är att det snart ska finnas flera läroböcker med ett bildmaterial som 

skildrar båda könen med samma förutsättningar. Kanske blir det verklighet den dag 

författarna ändrar sin text och lägger ner tid och eftertanke då bilderna väljs ut. Hellman ger 
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oss hur som helst ett ljust budskap när hon berättar att det under de senaste åren forskats 

könsmedvetet kring hinduism och att en inledning av hinduismen ur ett kvinnligt perspektiv 

har tagit sin början. Vidare skriver hon att kvinnor hittills har varit utestängda från att förvalta 

och nyskapa den ”stora traditionens” hinduism då de till exempel inte tillåtits studera 

Vedaskrifterna, som är denna traditions medelpunkt. Kvinnor har istället varit brukare av riter 

som utförs till vardags men att det idag finns tecken på att denna situation håller på att ändras 

och att kvinnor blir nyskapande aktörer inom den ”stora traditionen”.47 Detta ser jag som 

positivt för framtidens läroböcker eftersom de bör gå hand i hand med forskningen för att ge 

eleverna den nyaste informationen. 

    För att avslutningsvis återknyta till det Otterbeck förklarade angående en förbättring av 

läromedelstexter håller jag med honom. Efter min undersökning finner jag det även viktigt att 

titta och reflektera kring det bildmaterial som väljs ut för att representera religioner och annat 

i läroböcker. Detta bör göras för att elever inte ska ges fel uppfattning om, i detta fall 

hinduismen.  

 

6. Sammanfattning 
Avsikten med detta arbete har varit att genom fyra läroböcker se vilket budskap bilderna i 

avsnitten om hinduism förmedlar till eleverna. Detta har skett med utgångspunkt i genus där 

stor vikt lagts på representationen av kön inom det religiösa livet. Undersökningen är baserad 

på analyser av läroböckernas bilder där samtliga böcker riktar sig till årskurs 9 och används 

idag, 2009. 

    Resultatet av bildanalyserna har visat att många av läroböckernas bilder skildrar män och 

deras plats i såväl det sociala som religiösa livet. Kvinnan kommer i andra hand och hennes 

plats är då tillsammans med män eller barn. En förklaring till detta kan vara att många bilder 

visar den offentliga kulten, där männen är de aktiva. En annan tolkning kan peka på det 

patriarkala samhället som en faktor till männens dominans.  

    Vi är medvetna om att män och kvinnor är olika i grunden och genom detta föreskrivs de  

könsbundna roller och funktioner i samhället. Läroböckerna kan därför i sitt text- och 

bildmaterial påvisa skillnader mellan könen. Detta bör dock göras på ett bra sätt för att 

eleverna ska ges en så rättvis bild som möjligt av genusperspektivet inom religionen, i detta 

fall hinduismen.  

                                                        
47 Hellman (1998) sid. 63-65. 
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