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Abstract 
Images in swedish schoolbooks for religions studies in secondary school will be analysed in 

this essay. The purpose of the essay is to review and analyse how iconic and aniconic images 

of gods within hinduism are presented in images from textbooks that are produced since the 

new swedish policy documents (Lgr11) were introduced. The intent with the analyse is to find 

if the images represent a domestic perspective (hindu iconography) or an oriental perspective. 

The results from that will then be compared to how the swedish school policies about religion 

education present that iconic and aniconic images of gods within hinduism should be mediated 

in religious studies. The essay includes semiotic analyses of the images and analyse of the 

belonging texts, also an analyse of the policy documents. The results shows that the images in 

the schoolbooks meet the hindu iconography, while the text and explanations that comes with 

the images have an oriental perspective. The result also shows that the images meet the school 

documents guidelines but there is a lack of information and facts. This may affect the students 

ability to properly understand what hindusim is from a domestic perspective and will instead 

continue the be influenced with an oriental perspective. 

Keywords: Hinduism, Orientalism, Religion studies, Semiotic, Iconography, Schoolbooks, 

Gods, Policy documents, Secondary School 

Abstrakt 
I denna studie analyseras bilder i svenska religionsläroböcker för högstadiet. Syftet med denna 

studie är att granska och analysera hur ikoniska och anikoniska gudabilder inom hinduismen 

lyfts fram genom bilder i olika läroböcker sedan läroplanen (Lgr11) infördes. Analysen avser 

att undersöka om bilderna representerar ett inhemskt perspektiv (det vill säga hinduisk 

ikonografi) eller exempelvis ett orientalistiskt perspektiv. Resultaten jämförs sedan med hur 

styrdokumentens skrivningar uttrycker att ikoniska och anikoniska gudabilder inom 

hinduismen ska lyftas i religionsundervisning. Studien innefattar semiotiska bildanalyser och 

analys av tillhörande texter samt analys av styrdokument. Resultaten visar att bilderna i 

läroböckerna står i relation till ett inhemskt perspektiv, men att tillhörande texter och 

förklaringar till stor del står i relation till orientalistiska perspektiv. Resultaten visar att bilderna 

överensstämmer med styrdokumentens skrivningar men att det ändå är en brist i information 

och fakta. Det kan påverka elevernas förmåga att förstå hinduismen utifrån ett inhemskt 

perspektiv och istället fortsätta influeras av det orientalistiska perspektivet.  

Nyckelord: Hinduism, Orientalism, Religionskunskap, Semiotik, Ikonografi, Läroböcker, 

Gudar, Styrdokument, Grundskola  
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1. Inledning 

Att kommunicera med bilder har människor gjort genom alla tider och på olika sätt. Det är 

vanligt att visa en bild för att försöka tydliggöra något mellan en sändare och en mottagare av 

ett ämne. I dagens samhälle möts människor av bilder varje dag, detta genom olika sociala 

medier, platser och plattformar.  

Skolan är en plats där människor får se och möta flera olika bilder, där kanske främst i lärandets 

syfte. Vad som är viktigt med det som visas i undervisningsmiljöer är att läraren behöver se att 

materialet stämmer överens med vad lärandet ska utvinna. Genom att läraren läser i 

styrdokument, såsom kursplaner och kommentarmaterial kan denne veta vad undervisningen 

ska ge för resultat. Därefter kan läraren också välja ut ett lämpligt läromedel för undervisningen. 

För att driva undervisning används olika läromedel. Läroböcker är en av dem och har även en 

dominerande ställning i flera ämnen, vilket innebär att de har en central roll för undervisning.1 

Läroböcker är något som skolor kan köpa in för att lärare och elever ska kunna använda och 

läsa i för att driva lärande framåt. I böckerna finns också bilder för att kommunicera kunskap, 

men om dessa stämmer överens med styrdokumentens skrivningar om mål med undervisningen 

är en fråga.   

Innehållet i svenska läroböcker har traditionellt sätt kontrollerats nationellt av staten. Idag är 

det lärarna själva som kontrollerar läromedlet och får avgöra om de är lämpliga att använda i 

deras undervisning eller ej. Därför är det också viktigare att en lärare idag besitter kunskapen 

om hur de kan gå till väga och vilka verktyg som kan behövas för att analysera läroböcker.2 Det 

är de didaktiska frågorna som hur, vad och varför, som blir en avgörande aspekt till valet om 

läroböckerna ska användas i undervisningen.3 Som blivande lärare är det därför intressant att 

studera bilder i de läromedel som är kanske kommer vara dominerande för det didaktiska 

upplägget av min undervisning. 

Min ämneskombination är religionsvetenskap och bild. Det är bidragande faktorer till valet av 

att studera bilder i koppling till religion samt hur materialet kommer undersökas, det vill säga 

med hjälp av bildsemiotiken och ikonografi som verktyg. Kommer i denna studie undersöka 

hur bilder i religionsläroböcker framställer ikoner (avbildande bilder av en Gud) och anikoner 

                                                           
1 Ammert, Nicklas. Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur AB, 2011. 

26.  
2 Ammert. Att spegla världen. 2011. 17-35. 
3 Lindström, Gunnar och Pennlert Lars Åke. Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik. 4 uppl. 

Umeå: Fundo Förlag, 2009. 26-27. 
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(symboliska former av en Gud, exempelvis föremål) inom hinduismen. Önskar att avläsa om 

bilderna är presenterade utifrån inhemska perspektiv (det vill säga ett hinduistiskt perspektiv) 

eller västerländska perspektiv. Därefter önskar jag ställa de resultaten mot styrdokumentens 

skrivningar.  

Ordet hinduism härstammar från namnet hindu som är en persisk översättning av namnet på 

floden Indus/Sindhu. Hinduism är ett idag samlingsbegrepp för det mångsidiga trossystemet 

som har sitt ursprung hos en stor del av befolkningen runt floden. Detta gör då att det inte går 

att på ett enkelt sätt att förklara hinduism, eftersom det innefattar olika förhållningssätt och 

religiösa synsätt.4 Det är därför intressant att undersöka hur religionen framställs i läroböcker.  

Vid presentationer av hinduismen finns ett begrepp att ta ställning till och det är orientalismen. 

Orientalismen är ett sätt att försöka förklara bland annat österländers kultur, skrivkonst, språk 

och politik. Då genom att se österlandet som de andra, och dela upp vad som är utmärkande 

mellan öst och väst. Detta är problematiskt i och med att orientalisten försöker förklara hur 

orienten ter sig utan att låta denne få ordet. Till denna studie får då denna aspekt vara en del att 

ta hänsyn till vid analys av bilderna. Det för att kunna undersöka om hinduismen – genom 

bilderna i läroböckerna – framställs på ett orientaliskt sätt eller inte. 

Min förhoppning med studien är att den ska ge en ökad förståelse för hur läroböckers bilder är, 

eller inte är, framställda för att representera det hinduiska perspektiv av deras ikoner och 

anikoner. Samt om bilderna ligger i linje med styrdokumentens skrivningar för mål och krav 

för undervisningen. Jag kommer att genomföra en kvalitativ analys med en komparativ metod 

av materialet till studien. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att granska och analysera hur ikoniska och anikoniska gudabilder 

inom hinduismen lyfts fram genom bilder i olika läroböcker sedan läroplanen (Lgr11) infördes. 

Detta för att se om bilderna representerar ett inhemskt perspektiv eller exempelvis ett 

orientalistiskt perspektiv. De resultaten ställs sedan mot hur styrdokumentens skrivningar 

uttrycker att ikoniska och anikoniska gudabilder inom hinduismen ska lyftas i 

religionsundervisning. 

                                                           
4 Helander, Lena och Johansson, Anders. Möte med religioner. Stockholm: Norstedts tryckeri, 1987. 18. 
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1.2. Frågeställningar 

1. Vilka bilder har valts ut för att illustrera ikoniska och/eller anikoniska gudar inom 

hinduismen i läroböcker? Framkommer det förklaringar till de utvalda bilderna i 

läroböckerna? 

2. Är bilderna i läroböckerna framställda ur ett orientalistiskt eller ett inhemskt perspektiv? 

Och framkommer det någon avvikelse i bilderna gentemot hur ikoner och anikoner bör 

avbildas/visualiseras utifrån ett hinduistiskt perspektiv? 

3. Hur kan bilderna, som ska illustrera hinduiska ikoner och/eller anikoner, i läroböckerna 

ställas i relation till det som framkommer i styrdokumentens skrivningar? 

1.3. Disposition 

Denna uppsats börjar med en inledning om användandet av bilder, bland annat på skolor och i 

läromedel samt vikten av att analysera läromedel inför undervisning. Vilket leder vidare till 

varför denna studie är av intresse att genomföra för mig som är blivande religion och bildlärare. 

Syftet med denna studie är att granska och analysera hur ikoniska och anikoniska gudabilder 

inom hinduismen lyfts fram genom bilder i olika läroböcker sedan läroplanen (Lgr11) infördes. 

Detta för att se om bilderna representerar ett inhemskt perspektiv eller exempelvis ett 

orientalistiskt perspektiv. De resultaten ställs sedan mot hur styrdokumentens skrivningar 

uttrycker att ikoniska och anikoniska gudabilder inom hinduismen ska lyftas i 

religionsundervisning.  

Därefter följer bakgrund och tidigare forskning. De avsnitten är tänkt att ge inblick till 

materialet som ska undersökas, även grunder till vad denna studie kan täcka för kunskapslucka. 

Efter detta följer kapitel två där teorierna som används för att genomföra studien presenteras. 

Där står skrivet om semiotik, ikonografi och ikonografi i koppling till hinduism samt om 

orientalismen. I kapitel tre framkommer det vilket material som ska studeras och analyseras, 

även hur urvalet av materialet är gjort. Där står även information om den valda kvalitativa 

analysen av läroböcker och styrdokument. Kapitel fyra presenteras empiri och semiotiska 

bildanalyser, och där är rubrikerna formulerade efter vilka gudar som bilderna i läroböckerna 

presenterat. I kapitel fem framgår det hur bilderna kan ställas i relation till hinduismens 

ikonografi och orientalism samt hur bilderna kan ställas i relation till styrdokumentens 

skrivningar. I kapitel sex följer en slutdiskussion som presenterar att det, genom den semiotiska 

bildanalysen går att tyda att de flesta bilder stämmer överens med hinduismens ikonografi, men 

att tillhörande texter och bildpresentationer kan vara orientalistiskt influerade. Det framkommer 
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även att bilderna kan ställas i bra relation till styrdokumenten, dock kan tillhörande texter och 

bristen på förklaringar göra att undervisningens mål inte nås till fullo. 

1.4. Bakgrund 

1.4.1. Läroböcker och deras uppgift 

I undervisning är lärobokens funktion att elever ska kunna utveckla sina kunskaper och 

färdigheter för ett ämne. Även att eleven utvecklar förståelse för samhällen, för andra 

människor och hur vi människor kan skapa identiteter5. 

Läroböcker används olika och de får olika utrymme i undervisningen i dagens skola. En 

dominerande ställning behöver inte nödvändigtvis betyda att läroböcker är det huvudsakliga i 

undervisning. Ibland kan böckerna användas för att stödja ett upplägg av undervisning, vilket 

kan betyda att följa lärobokens struktur eller exempelvis basera undervisningen på stoffet 

läroboken lyfter.  

Det är på grund av att läroböckerna kan ha en ledande betydelse för undervisning som denna 

studie genomförs. Önskar fylla kunskapsluckan om vad bilder i läroböcker kan sända för 

budskap, och om det i sin tur har en betydelse för lärandet. I Skolverkets rapport som gäller 

läromedlens roll i undervisning, beskrivs Boel Englunds sammanfattning till varför en elevs 

lärobok tycks ha en stark ställning i undervisning. Det lyfts bland annat dessa punkter:  

• Läroboken har en kunskapsgaranterande-auktoriserande roll. 

• Läroboken har en gemensamhetsskapande-sammanhållande roll, både tankemässigt-

ideologiskt och praktiskt.  

• Läroboken underlättar – genom kombinationen av de två förstnämnda funktionerna – 

utvärderingen av eleverna och deras kunskaper för lärarna.  

• Läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet först och främst för lärarna, men också för 

eleverna.  

• Läroboken har slutligen en disciplinerande roll6 

Dessa sammanfattande punkter utifrån Englunds forskning beskriver hur synen kan vara på 

läroböcker, samt varför dem då kan vara dominerande läromedel. Det är bland annat för att 

eleverna kan uppfatta boken som auktoritet med lärostoff. Även att den kan ha en struktur som 

kan göra det enklare att se en sammanhållning av ämnet. Därför kan den underlätta i 

                                                           
5 Ammert. Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. 2011. 26-34. 
6 Skolverket. Läromedlens roll i undervisningen. Rapport 284. Stockholm: Skolverket, 2006. 26. 
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undervisningen. Lärarna kan tycka att boken är ett enkelt medel att hänvisa till inför ett 

kunskapstest, eller om en elev exempelvis varit frånvarande.  

I rapporten Läromedlens roll i undervisning, presenteras en undersökning som gäller läromedel 

i svenska skolan. Det framkommer i resultatet att lärare tycker att det är viktigt att använda sig 

av varierande läromedel i undervisning. Detta eftersom lärarna anser att olika läromedel fyller 

olika funktioner och att de tillsammans kan göra att eleverna får grundläggande kunskaper och 

fördjupning. Resultatet visar även på att styrdokumenten har en hypotes om att det är lärartypen 

och lärarstilen som avgör läroböckernas användning. Hypotesen lyfter då tre huvudsakliga 

lärstilar som grunder. Dessa är att (1) boken används som källa för det mesta i undervisningen, 

(2) boken används för uppgifter och övningar och (3) boken används för tolkningar och 

diskussioner.7 Det kan även vara att läraren och eleverna väljer att ta avstånd från en lärobok i 

undervisningen, vilket också är ett sätt att förhålla sig till den. Det kan innebära en större 

arbetsuppgift för läraren, eftersom denne kan behöva producera eget läromedel eller söka åt 

andra alternativa läromedel. Det kan dock vara till en fördel eftersom läraren själv valt ut vad 

som är lämpligt och passande, för att forma sin undervisning.  

1.4.2. Läroböcker - hur de kan granskas och analyseras 

Fram till år 1991 granskades läroböckerna av staten8 men idag väljs böckerna ofta ut av lärare 

som fått tips eller rådfrågat en arbetskamrat om litteratur. Idag saknas ofta rutiner för hur 

böckerna kan granskas och analyseras. Det är därför viktigt att ha lärdomar om hur en som 

lärare kan gå tillväga för att lösa det, vilket också är en grund till att detta är ett kapitel som 

behövs till denna studie. Detta kapitel är tänkt att presentera ett tillvägagångssätt hur en lärare 

kan granska och analysera stoffet i läroböckerna. 

I boken Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik nämns tre olika perspektiv att 

använda för att analysera böckerna ur ett didaktiskt perspektiv. Dessa är det processuella 

perspektivet, det strukturella perspektivet och det funktionella perspektivet. Det processuella 

perspektivet innefattar att läraren studerar boken utifrån hur en process, exempel på en process 

är vad som händer när informationen i boken sänds ut till en mottagare. Eller hur läroboken och 

stoffet i den kan förknippas med den nuvarande omgivningen eller samhället. 

Det strukturella perspektivet innefattar att analysera hur och vad som kan ha påverkat 

lärobokens utformning. Detta steg är svårt då det inte går att säga precist vad som påverkat 

                                                           
7 Skolverket. Läromedlens roll i undervisningen. 2006. 21-22. 
8 Skolverket. Läromedlens roll i undervisningen. 2006. 13. 
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utformningen, eftersom det kan vara olika beroende på bland annat tid och samhälle. Det går 

att undersöka de olika förutsättningarna som finns runt lärobokens kontext. Genom att 

exempelvis kolla på utformade styrdokument, politiken i samhället och pedagogiska 

strömningar. 

Det sista perspektivet, det funktionella, innebär att läraren analyserar läroboken i sig och vad 

den förmedlar. Analysen innefattar inte att undersöka omständigheter som varit med och format 

boken. Heller inte hur processer som exempelvis hur eleven kan tolka fakta i läroboken. I detta 

steg handlar det istället om vad som framkommer i läroboken och vad eleverna kan lära av den. 

Läraren undersöker boken ur ett didaktiskt perspektiv för undervisningen – vad säger och vad 

visar boken. Det är detta funktionella perspektiv som denna studie främst kommer att fokusera 

på. Tillvägagångssättet är att granska vad som framkommer i böckerna, och att sedan också 

ställa detta mot styrdokumenten - vilket innebär att en del av det strukturella perspektivet också 

kommer tillämpas.9 

1.4.2.1. Bilder i läroböcker – deras funktion och hur de kan analyseras 

Bilder i läroböcker kan fylla olika funktioner exempelvis kan de underlätta förklaring av ett 

objekt eller väcka ett intresse hos betraktaren. Bilderna kan även hjälpa de som har 

lässvårigheter i och med att visualisera ett budskap genom en figur. En visualiserad gestaltning 

av det som beskrivs i en läromedelstext kan fastna som en mental bild i betraktarens minne. 

Därför kan en säga att bilder kan uppfylla en pedagogisk funktion där betraktaren får utveckla 

tankar och känslor. I boken Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik lyfter 

författaren en hypotes som säger att en läromedelsbild kan uppfylla fyra olika funktioner: väcka 

uppmärksamhet, beröra känslomässigt, uppnå kognitiv stimulans och kompensera textens 

innehåll.10 Skulle det dock vara för många bilder kan det påverka lärandet negativt eftersom de 

kan avleda uppmärksamheten. Ibland kan det också vara svårt för betraktaren att se kopplingen 

mellan text och figur och det kan avleda koncentrationen. Det är därför viktigt att lärare gör en 

analys av läromedelsbilderna för att undersöka vad de kan generera. Att exempelvis reflektera 

över vilka bilder som finns och om de kan ställas i kontrast till vad texten i läroboken säger. 

Eller att reflektera över om bilderna kan väcka uppmärksamhet och om de relevanta till avsnittet 

i läroboken. Det är viktiga aspekter som en lärare behöver undersöka för att avgöra om 

läromedlet är pedagogiskt utformat för dennes undervisning och för målgruppen.11 

                                                           
9 Ammert. Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. 2011. 26-38. 
10 Ammert. Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. 2011. 223. 
11 Ammert. Att spegla världen: läromedelsstudier i teori och praktik. 2011. 222-226 



7 
 

1.4.3. Styrdokument och religionskunskap 

Sveriges Riksdag och regering ger i uppdrag vad elever ska lära sig i skolan. De sätter upp 

kunskapsmål och ramar för utbildningen utifrån lagar och förordningar som finns i samhället. 

Det huvudsakliga är skollagar och skolförordningar som beskriver skyldigheter och rättigheter 

i skolfrågor. Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten är tre 

myndigheter som hjälper riksdag och regering att ta fram underlag, och genomföra det 

riksdagen har bestämt. Det är då skolverket som framställer styrdokument med kunskapskrav i 

alla olika ämnen.12 

Styrdokument är något som utvecklats mycket genom tiderna och de ska innefatta riktlinjer för 

olika delar i skolor och undervisning. Detta beror på att skolan ses som ett instrument för 

samhällsutvecklingen, därför behöver skoltraditioner och mål för skolan följa med och 

utvecklas längs den.13 Till denna studie är det dagsaktuella styrdokument för grundskola som 

kommer att analyseras. Det är läroplanen Lgr11 och detta är vad den innefattar:  

Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och 

riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt kursplaner som kompletteras 

med kunskapskrav.14 

Det mest centrala styrdokumentet till denna studie är kursplanen för religionskunskap. En 

kursplan är kopplad till specifika ämnen. Den innehåller bland annat ämnets syfte, centralt 

innehåll och kurskrav för ämnet. Religionskunskap är idag ett kärnämne i dagens skola i 

Sverige. Det är ett ämne alla elever på grundskolan ska läsa. Ämnet ska syfta till att eleverna 

ska bättra på kunskaper om religioner och livsåskådningar i det egna samhället men också i 

världen. Eleverna ska få lära sig om hur människor lever med och uttrycker sin tro och 

religion.15 Det finns även kommentarmaterial som är kopplat till vardera kursplaner. De är 

tänkta att vidareutveckla och förklara mer ingående om de urval och ställningstaganden som är 

till grund för det som står i kursplanerna. 16  

                                                           
12 Skolverket. Ansvarsfördelning – Vem gör vad inom skolan?. 29-08-2018. https://www.skolverket.se/for-dig-

som-ar.../elev-eller-foralder/skolans-organisation/ansvar---vem-gor-vad (Hämtad 2019-02-03) 
13 Hartman, Sven. Det pedagogiska kulturarvet. Stockholm: Natur och kultur, 2012. 69-74. 
14 Skolverket. Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket 

2011. https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-

lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet (Hämtad 2019-01-07) 
15 Skolverket. Läroplan för grundskolan 2011. 2011. 
16 Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap. Stockholm: Skolverket, 2011. Reviderad 

2017. https://www.skolverket.se/publikationer?id=3829 (Hämtad 2019-01-23) 

https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/skolans-organisation/ansvar---vem-gor-vad
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../elev-eller-foralder/skolans-organisation/ansvar---vem-gor-vad
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3829
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I kommentarmaterialet till kursplanen för religionskunskap står det en vidareförklaring om 

begreppet religioner och vad det avser: 

att det finns övermänskliga väsen och/eller en moralisk ordning i tillvaron som inte är skapad av 

människor. Begreppet avser också verklighets- och moraluppfattningar samt handlingar som tar 

sin utgångspunkt i sådana föreställningar.17 

Genom kursplanen och kommentarmaterialet går det även att utläsa att eleverna ska få lära sig 

om huvuddragen i världsreligionernas historia. 18 Vilket i sin utsträckning betyder att eleverna 

ska ges en sammanhängande bild av religionerna samt historia som kan förklara exempelvis 

hur olika inriktningar har uppstått, hur centrala tankegångar har formats eller hur urkunder har 

uppkommit. 19 En av förhoppningarna med denna studie är att analysera hur bilderna i 

läroböckerna kan ställas i relation till styrdokumentens skrivningar.  

1.5. Tidigare forskning 

Det finns ett flertal läromedelsanalyser som rör religionskunskap och specifika religioner. Det 

är vanligt förekommande med analyser av texter i böckerna och vad de kan förmedla, det är 

mindre förekommande vad gäller studier om religioners framställande i form av bilder i 

läroböcker. Denna studie kommer förhoppningsvis tillföra till kunskapsluckan om vad bilder i 

läroböcker kan förmedla. Nedan följer en presentation av tidigare forskning som rör bland annat 

budskap i bilder, läromedelsstudier och framställandet av religioner i läroböcker. Det är för att 

försöka förmedla en historisk och bred bakgrund som bas för denna studie. 

Margaretha Rossholm Lagerlöf har skrivit den vetenskapliga artikeln Tolkningen iscensätter 

konstverket,20 där skriver hon om hur ett tolkat verk inte alltid är detsamma som själva verket. 

Hon menar att tolkning baseras på konstverket men att verket iscensätts av betraktarens 

förståelse av vad denne ser och uppfattar. Detta kan därför resultera i en sekundär bild av 

konstverkets egentliga förmedling och egenskaper. Även olika faktorer som exempelvis 

omgivning, generation, samhälle och konstförståelse kan påverka betraktarens tolkning och 

även vad i verket som får fokus. Vidare skriver hon att även fast ett verk muntligt kan beskrivas 

på samma eller ett likartat sätt med hjälp av beteckningar eller formuleringar så kan verkets 

effekt på människor ändå vara olika. Artikeln är relevant att lyfta i koppling till min studie som 

                                                           
17 Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap. Stockholm: Skolverket, 2011. Reviderad 

2017. https://www.skolverket.se/publikationer?id=3829 (Hämtad 2019-01-23). 5. 
18 Skolverket. Läroplan för grundskolan 2011. 2011. 5. 
19 Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap. 2011. Revideras 2017. 22. 
20 Rossholm Lagerlöf, Margaretha. Tolkningen iscensätter konstverket - Exempel: Nicolas Poussins Manna, 

1637/38-39. Konsthistorisk Tidskrift. 2001: 70:1-2, 20-31. doi: 10.1080/00233600152125992  

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3829
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handlar om att analysera läroböckers presentation av hinduiska gudar i form av bilder och 

eventuellt tillhörande texter. Detta med grund i att Lagerlöf beskriver att utsagan av ett verk 

kan vara olika för olika betraktare även fast om beskrivningen är likartad. Jag kopplar det till 

min andra frågeställning för studien som handlar om huruvida bilderna representerar ett 

inhemskt eller orientalistiskt perspektiv. En bild i en lärobok skulle kunna beskrivas som en 

hinduisk gud men frågan är då om det kan det vara en sekundär bild av exempelvis gudens 

egentliga egenskaper. Vidare är också en fråga om de valda bilderna har fått det fokus som 

dessa gudar har inom hinduismen, eller om de har fått fokus som är baserat på faktorer från 

exempelvis orientalistiska tankegångar som kan finnas i det svenska samhället. Även en fråga 

om tolkaren har framställt bilden med dennes intresse eller dennes insikter och därav låtit vissa 

delar av guden eller gudens historia få mer respektive mindre fokus.21 Lagerlöfs artikel handlar 

främst om konstverk och hur tolkning av verk kan ge olika bilder hos olika betraktare. Hon 

skriver att tolkningar skildrar en mental kunskapsbild av ett verk och att detta kan ses som en 

produkt av konst, det är som hon skriver verkets estetiska dimension.22 

En avhandling som är relevant för denna studie är Skolboks-islam23 och är skriven av Kjell 

Härenstam. Den innefattar en analys av hur en religion, islam i detta fall, kan framställas i både 

text och bild i svenska läroböcker under olika läroplansperioder. Härenstam skriver bland annat 

om ”Den exotiske muslimen” och hur läroböcker försöker göra skillnad mellan ”vi och dem”. 

Han skriver om hur läroböckerna kan presentera drag som är avvikande drag från svenska 

samhället för att försöka skapa en exotisk bild av en annan kultur. I hans text problematiserar 

han framställningen av ”Den exotiske muslimen” såhär: 

Man kan därför inte hävda, att en framställning som ger en exotisk bild av en annan kultur skulle 

vara speciellt objektiv eller neutral även om den saknar uppenbart värderande uttryck. 

Värderingar förmedlas ändå via de >>fakta>> som väljs ut och de som utelämnas…24 

Han framhäver att genom att presentera en exotisk bild förmedlas värderingar genom att 

muslimer och islam kan ses som något konstigt och annorlunda. Genom hans studie av 

läroböcker och läroplanerna blir dock hans resultat att böckerna han valt att analysera är 

representativa i koppling till läroplanerna, men att det finns skillnader mellan hur böckerna 

                                                           
21 Rossholm Lagerlöf, Margaretha. Tolkningen iscensätter konstverket - Exempel: Nicolas Poussins Manna, 

1637/38-39. Konsthistorisk Tidskrift. 2001: 70:1-2, 20-31. doi: 10.1080/00233600152125992, 24-25. 
22 Rossholm Lagerlöf, Margaretha. Tolkningen iscensätter konstverket - Exempel: Nicolas Poussins Manna, 

1637/38-39. Konsthistorisk Tidskrift. 2001: 70:1-2, 20-31. doi: 10.1080/00233600152125992, 30. 
23 Härenstam, Kjell. Skolboks-islam : analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. Göteborg: 

Vasastadens bokbinderi, 1993. 128. 
24 Härenstam. Skolboks-islam : analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. 1993. 128. 
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presenterar islam. När det gäller läroböckernas framställning av Gud, Allah, då framhävs han 

som egenmäktig och att folket är underordnad till Allah. Det är den bild som träder fram starkast 

i läroböckerna. Härenstam betonar dock att läroböckerna kan ha en pedagogisk utformning som 

öppnar upp för andra bilder av Allah som barmhärtig och nådig. Det genom att läroböcker 

(främst på mellanstadienivån) lyfter intervjuer med muslimer som får förmedla sin tro och bild 

av Allah, där framkommer en då den andra bilden av Gud.25 

En annan studie av Kjell Härenstam är En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs 

i ett urval av läroböcker.26 I den granskas och analyseras läroplaner och läroböckers 

framställning av religioner. Dock berör den studien den äldre läroplanen för grundskolan, Lpo 

94 men den är relevant att lyfta eftersom den undersöker hur religioner framställts i läroböcker 

i olika ämnen. Resultatet som den studien presenterar är att i samhälls- och historieböckerna 

har religionernas historia framställs i koppling till personer eller händelser. Islam exempelvis 

presenteras ofta med anknytning till konflikter och krig. Hinduismen däremot, då är det ofta 

Ghandi som lyfts när historia om religionen presenteras. Dessa resultat av hur religionernas 

historia presenteras går därför i olika grader att koppla samman med värdegrunden i den 

dåvarande läroplanen. Det kan ge eleverna en bild av hur islam kan uppfattas som en konflikt 

med värdegrunden, medan hinduismen i princip fyller målen för värdegrunden. I resultatet 

lyfter dock författaren att det gick att läsa ut ”goda exempel” bland religionsläroböckerna. 

Böcker som då uppfyllt kraven för läroplanen och värdegrund.27 Studien ger en insikt om hur 

det tidigare sett ut gällande presentationer av religioner och dess historia i olika sorters 

läroböcker. Att hinduismen är en av de specifika religionerna som nämns i avhandlingen och 

att hinduismen presenterats på ett sätt som kan stå i relation till värdegrunden medan islam inte 

gör det, det gör det extra intressant att undersöka hur hinduismen kan framställas genom bilder 

i dagsaktuella böcker. 

Yvonne Eriksson som bland annat är en filosofie doktor i konstvetenskap har skrivit Bildens 

tysta budskap. I den framkommer forskning om hur bilder kan ses, vad de kan säga betraktaren 

och hur de kan förmedla budskap. Hon skriver om hur bilder kan ses som ett språk och att en 

bildanalys ibland kan jämställas med att läsa en tex. Med det menar hon att bildens budskap 

                                                           
25 Härenstam. Skolboks-islam : analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. 1993. 261-265. 
26 Härenstam, Kjell. En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker. 2006. 

https://docplayer.se/5317821-En-granskning-av-hur-religion-trosuppfattning-framstalls-i-ett-urval-av-

larobocker.html (Hämtad 2019-01-14)  
27 Härenstam. En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker. 2006. 

https://docplayer.se/5317821-En-granskning-av-hur-religion-trosuppfattning-framstalls-i-ett-urval-av-

larobocker.html 46-48. 

https://docplayer.se/5317821-En-granskning-av-hur-religion-trosuppfattning-framstalls-i-ett-urval-av-larobocker.html
https://docplayer.se/5317821-En-granskning-av-hur-religion-trosuppfattning-framstalls-i-ett-urval-av-larobocker.html
https://docplayer.se/5317821-En-granskning-av-hur-religion-trosuppfattning-framstalls-i-ett-urval-av-larobocker.html
https://docplayer.se/5317821-En-granskning-av-hur-religion-trosuppfattning-framstalls-i-ett-urval-av-larobocker.html
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kan visa sig genom flera uttryck och att en kan behöva analysera bilden för att förstå helheten.28 

Eriksson lyfter hur bilder kan användas bland annat för att locka fram en viss stämning eller för 

att utsmycka läroböcker. Hon skriver även att om en bild i lärobok är tänkt att förmedla ett 

budskap men inte presenteras med ett tolkningsverktyg eller text då skulle betraktaren kunna 

tolka bilden på ett annat sätt än illustratören önskat. Det är viktigt att sändaren och mottagaren 

av en bild talar samma bildspråk. Hon lyfter att i en faktabok kanske en läsare förväntar sig att 

bild och en tillhörande bildtext ska komplettera varandra men att fallen inte alltid är så. En 

anledning till det kan vara att läsaren inte kan tolka bilden på ett relevant sätt vilket kan leda till 

att bilden motsäger bildtexten. En bilds beskrivning kan alltså styra tolkandet och härleda bort 

från det egentliga budskapet med bilden.29 Eriksson skriver att en bild kan användas som en 

förklaringsmodell till något och den bör då betraktas som ett självständigt informationsmedel 

för betraktaren att analysera. Detta kan gälla i exempelvis vetenskapliga arbeten där texter kan 

bli obegripliga om inte läsaren får en bild som förklarar och förmedlar kunskap. Hon har skrivit 

att i läroböcker för grundskola och gymnasiet kan det finnas tankar om att bilderna ska fungera 

på liknande sätt som i vetenskapliga arbeten.30 

Ett examensarbete av Gwendolyn Sohlén är En kritisk litteraturstudie om hinduismen i tre 

svenska läroböcker.31 I den studien har texter i läroböcker för religionskunskap på gymnasial 

nivå granskats och analyserats. En grund som nämns till att den studien genomfördes är att 

”presentationen av att en icke-kristen religion i ett kristet land har sina brister”. Författaren, 

Sohlén, har skrivit i resultatet att läroböckerna beskrev de hinduiska gudarna på förenklade sätt. 

Inte alls på det mångfacetterade sättet som gudarna framställs i Indien exempelvis. Resultatet 

visar även på hur läroböckerna framställer att gott och ont är åtskilt. Som exempel från studien 

”Shiva och Kali som representanter för något ont och destruktivt, medan Vishnu är 

representanten som för det goda och positiva”.32 Eleverna får genom dessa läromedel inte 

kunskapen om den komplexitet som dessa gudarna egentligen har i religionen. Eleverna får 

istället författarnas förklaring av religionen som är beskriven på ett förenklat sätt, och beskriven 

på ett sätt som efterliknar exempelvis kristendomen. Bristen i att inte presentera gott och ont 

                                                           
28 Eriksson, Yvonne. Bildens tysta budskap. Lund: Studentlitteratur AB, 2017. 37. 
29 Eriksson. Bildens tysta budskap. 2017. 86-87 & 151-154. 
30 Eriksson. Bildens tysta budskap. 2017. 45-47. 
31 Sohlén, Gwendolyn. En kritisk litteraturstudie om hinduismen i tre svenska läroböcker. 2015. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:826284/FULLTEXT01.pdf (Hämtad 2019-01-24) 
32 Sohlén. En kritisk litteraturstudie om hinduismen i tre svenska läroböcker. 2015. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:826284/FULLTEXT01.pdf 22. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:826284/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:826284/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:826284/FULLTEXT01.pdf
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som något tvetydigt, eller att presentera gudens krafter som mångsidiga. Det gör att kunskapen 

för gudarnas egentliga roller och kontext går förlorad. 33  

2. Teori 

2.1. Semiotik   

När människan möter en bild tolkar människan bilden utifrån hur denne känner till hur 

omgivning och omvärld fungerar. Det är vanligt att människor tolkar bilder genom det tidigare 

inlärda från olika scheman, typer och föreställningar i vår omvärld. Semiotik är idag ett 

vetenskapligt verktyg att använda i koppling till bildanalys och att tolka bilder. Med semiotiken 

kan en studera hur olika symboler och tecken kan fungera i förhållande till hur människan kan 

kommunicera med och/eller uppleva bilden i fråga.34  

Semiotiken är ett verktyg som innefattar en bildanalys genom olika delar. Vid analys är det 

viktigt att kunna se bilden genom olika lager och förklaringar. Genom att använda semiotiken 

vid bildanalyserna i läroböckerna är förhoppningen att kunna läsa av och förstå vad bilderna 

säger. Samt att kunna utläsa från vilket perspektiv de olika bilderna kan vara framställda, om 

de är orientaliska eller inhemska.  

Ett semiotiskt begrepp för att beskriva en bilds utseende eller extensionen av bilden är 

denotation. Det är vad människor ser vid mötet av en bild, det konkreta. Exempelvis ytskikt, 

färg, mönster, föremål. I enklare mening går det säga att denotation innefattar de illusioner 

människan kan föreställa sig av en bild.  

Denotation kan även delas upp i tre olika delar och dessa är det plastiska skiktet, det piktorala 

skiktet och index. Det plastiska skiktet är det som beskriver hur något ser ut i en bild, 

exempelvis röd färg och mjuka former. Kan även beskrivas som bildens uttrycksplan. Det 

piktorala skiktet är det som beskriver vad i bilden, alltså en förklaring av det konkreta som 

exempelvis vatten eller eld.  Kan även beskrivas som bildens innehållsplan. 

Den tredje delen är index, vilket är ett begrepp som kan tillämpas vid förklaringen av vad som 

det kan vara som framkallar associationer. Ett semiotiskt uttryck för associationer eller 

föreställningar är konnotationer. Det kan vara exempelvis att betraktaren ser snö och förknippar 

det med kyla och vinter. Det vill säga vad i bilden som påverkar att betraktaren intar en viss 

                                                           
33 Sohlén,. En kritisk litteraturstudie om hinduismen i tre svenska läroböcker. 2015. 4 & 22.  
34 Marner, Anders. Upplevelse, tolkning, analys och samtal – bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i 

bildbetraktandet. Tilde, rapport nr 12. Umeå: Institutionen för estetiska ämnen, 2009. 10-11. 
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stämning eller känsla. Ett annat ord för att beskriva index-delen kan vara betydelseinnehåll. 

Begreppet konnotation kan ställas som motsatsord till denotation35. 

Nu följer ett försök att beskriva en bild och hur tolkning av en bild kan gå tillväga. Som exempel 

lyfter jag hur två olika betraktare kan se konstverket Det turkiska badet av Jean Auguste 

Dominique Ingres från 1862. Den ena betraktaren kan säga sig se flera nakna kvinnor i en grupp 

som spelar musik och håller om varandra, det eftersom denne har förknippat bildens 

innehållsplan med vad denne har för vetskap av vad denne ser.  

Den andra betraktaren kan förklara bilden på ett annat sätt eftersom denne har studerat konst 

och känner till konstnären. Denne svarar då att det är ett konstverk som visar flera kvinnor på 

en mindre yta, de är vackra och utstrålar lust. Betraktaren kanske till och med nämner att denna 

målning är producerad under orientalismens blomstrande tid, och att denna målning är ett 

exotiskt framställande av orienten trots att konstnären aldrig besökt Turkiet. Kanske även 

poängterar den runda formen av målningen och lyfter att den utformningen kan vara ett sätt att 

försöka skapa en illustration av att kolla genom ett titthål på dessa sensuella kvinnor.36 

Det kan alltså skilja sig markant mellan olika betraktare av en bild beroende på exempelvis 

tidigare erfarenheter och kunskaper. Det är fantasin som kan sätta gränser för tolkningar, i detta 

fall tolkningar av bilder.37 

2.2. Ikonografi och ikonografi i koppling till hinduism 

Ikonografi och ikonologi är begrepp som till en början avsedda att fylla varsitt syfte. Ikonografi 

skulle vara till hjälp vid att tyda historiska bilder i form av porträtt eller exempelvis mynt. 

Ikonologi var till en början en hjälp för konstnärer att tolka symboler och figurer. Idag används 

begreppen ofta som synonymer till varandra.38 I denna studie kommer ikonografins och 

ikonologins syften föras samman och representeras av begreppet ikonografi.  

Just ikonografi och den kopplad till hinduismen är viktigt att ha som teori till denna studie då 

studien innebär att undersöka om bilderna är framställda ur ett inhemskt perspektiv. Som 

                                                           
35 Marner. Upplevelse, tolkning, analys och samtal – bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i 

bildbetraktandet. Tilde, rapport nr 12. 2009. 10-13. 
36 Farthnig, Stephen. Det här är konst: hela historien från grottmålningar till graffiti. Stockholm: Norstedt, 

2011. 286-287. 
37 Marner. Upplevelse, tolkning, analys och samtal – bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i 

bildbetraktandet. Tilde, rapport nr 12. 2009. 10-13. 
38 Ikonografi. Nationalencyklopedin. (Odaterad) 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ikonografi (Hämtad 2019-01-22) 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ikonografi
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skribent och genomförare av studien är det då viktigt att ha insikten om hur hinduismens 

ikonografi ser och har sett ut genom tiderna.   

Hinduismen bygger på en tradition där det heliga ska synas i bilder i vår värld. Traditionen 

bygger på en föreställningsförmåga om gudavärlden och gudarnas mångfald. Begreppet Darsán 

– det gudomliga skådandet, är det som är i fokus inom hinduismen. Det gudomliga visas inte 

endast i tempel och i hem utan också i naturen och gudarnas naturliga former. Det gudomliga 

finns i livet, det växer, dör och återupplivas. Det finns i livets kretslopp. I Indien finns det bilder 

av gudomar utomhus, på byggnader, på väggar och bilder av gudar kan även pryda bussar.39 

I detta kapitel och vidare i studien förekommer ikonografiska begrepp. Begrepp som är centrala 

för att beskriva det mångfacetterade sätter som hinduiska gudar kan framställas på. Ett begrepp 

är antropomorfism. Det står för en föreställning om att en gud, en demon eller något annat 

övermänskligt är människoliknande. Den mänskliga formen kan vara av två olika uttryck, en 

psykisk form, vilket kan vara exempelvis tal. Den andra formen är fysisk form, vilket kan vara 

en människoliknande gestalt/skepnad.40 Ett annat återkommande begrepp kommer vara 

teriomorfism. I jämförelse med antropomorfism står teriomorfism för hur en gud, en demon 

eller något annat övermänskligt kan framställas och avbildas med djurliknande skepnad.41  

Inom hinduismen framställs inte alltid de antropomorfa gudarna på ett realistiskt sätt, de 

framställs ofta på sätt som kan framställa deras övernaturliga krafter. Exempelvis att guden har 

blå hudfärg, flera armar, flera huvuden, flera olika skepnader. Det är också vanligt att de 

hinduiska gudarna framställs ofta med olika föremål eller symboler som exempelvis en 

lotusblomma eller ett palmblad. Gudarna kan ha ett attribut som kännetecken att förknippas 

med, exempelvis Hamsa(vildgås) som är riddjuret för Brahma.  

Bilder av gudar är visuella hjälpmedel för att försöka visa teologiska texter, shaktin42, gudarnas 

olika sidor och deras enhet.43 Bilderna av gudarna är ibland även framställda med teriomorfa 

karaktärer, det vill säga skepnader med djurliknande drag som exempelvis elefanthuvud 

(Ganesha) eller ett vitfärgat hästhuvud (Vishnu).44 

                                                           
39 Ecks, Diana. Darsán: Det gudomliga skådandet - En introduktion till hinduisk ikonografi. Lund: Nya 

ScandBook, 1996. 16-23. 
40 Ecks. Darsán: Det gudomliga skådandet - En introduktion till hinduisk ikonografi. 1996. 35. 
41 Teriomorf. Nationalencyklopedin. (Odaterad) http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/teriomorf 

(Hämtad 2019-01-27) 
42 Energi eller kraft av en gudinnas självrådande utstrålning, eller utstrålningen som en manlig guds hustru. 
43 Schreiber, Adéle. Den hinduiska gudavärlden. Stockholm, Carlsson Bokförlag, 2004. 28-30.  
44 Ecks. Darsán: Det gudomliga skådandet - En introduktion till hinduisk ikonografi. 1996. 35. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/teriomorf
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Något som också är viktigt vid granskning av bilder på hinduiska gudar och gudavärlden är att 

veta att det finns både anikoniska och ikoniska bilder. Ibland skildras båda i samma bild. 

De ikoniska bilderna kan vara föreställande och visa skepnader av olika former för att framställa 

en eller flera gudar. Det i bild kan framställas både på antropomorfa och/eller teriomorfa vis. 

Det för att försöka ge uttryck och föreställningar om den gudomliga verkligheten med dess 

mångfald och naturliga former. 

De anikoniska bilderna är bilder som inte föreställer guden eller gudarna i sig utan det kan vara 

exempelvis föremål eller symboler som är förknippade med guden eller gudarna. Exempel på 

anikoniska bilder är en Linga, det är en symbol som står i kännetecken för Shiva, den står för 

skapelse och livsförnyelse. Det har framkommit försök till att beskriva formen, ett är att 

använda uttrycket fallossymbol. Det uttrycket är dock inte hur en linga ska beskådas. Ordet 

linga står för märke eller tecken och symbolen ska ses som en anikonisk bild av Shiva.45  Ofta 

är linga sammansatt med yoni, en bas som står för den kvinnliga kraften Shakti. Tillsammans 

symboliserar de den gudomliga enheten för Shiva och shakti. När det är av fallet att yoni och 

linga är sammansatt står den symbolen då också för fruktbarhet och skapelseprocessen-46 

2.3. Orientalism 

Begreppet orientalism handlar om ett sätt att strukturera och tänka om orienten som främmande 

– då i relation till, och som motsats till, västerlandet. Orientalism är ett begrepp som har använts 

av många personer, exempelvis Shakespeare, Marx och Pope. Uttrycket skulle representera 

Asien, eller Österlandet i bland annat en geografisk mening, men också för studier och 

forskning om moralitet och det kulturella. Ett sätt att försöka organisera bland annat orientens 

(österlandets) språk och kultur för att utforma ett kunskapsarkiv. Uttrycket orienten har idag en 

negativ klang och Edward W.Said uttrycker att det inte finns, utan att det är västerlandets egen 

”uppfinning”. Att en person var orientalistisk kunde betyda att ha vetskap om orienten. Att ha 

systematiserat, studerat och forskat om exempel kultur, språk, arkitektur, konst, skrift.47 

För cirka 100 år sedan var det vanligt i Europa att folk förstod vad en syftade på när en pratade 

om en orientalisk personlighet eller en orientalisk utsaga. Det på grund av uppdelningen av 

orienten och occidenten (österlandet och västerlandet). Occidenten såg orienten som Den andre, 

                                                           
45 Ecks. Darsán: Det gudomliga skådandet - En introduktion till hinduisk ikonografi. 1996. 38-40. 
46 Schreiber. Den hinduiska gudavärlden. 2004. 162-165. 
47 W.Said, Edward. Orientalism. Övers. Hans O. Sjöström, med förord av Sigrid Kahle, Stockholm: Ordfronts 

förlag 1993. ii. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sigrid_Kahle
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de annorlunda, några som oftast var underordnade till occidenten.48 Beteckningen orientalism 

innefattar västerlandets stereotypiska syner på österlandets kultur, språk, skrift, konst, 

samhällssystem och mer där till.49 Det är på grund av denna synen att dela upp väst och öst som 

just orientalismen kan vara en tillämpbar teori till denna studie. Det för att studera om svenska 

läroböckers bilder kan vara framställda ur ett orientalistiskt perspektiv eller inte. 

Said skriver om poetisk orientalism vilket han utvecklar med att koppla till hur orientalister 

under 1800-talet och 1900-talet försökte ”måla upp” en bild av orienten. De kunde framställa 

orienten som något vackert samtidigt som det var något ledsamt och i behov av hjälp. De kunde 

ge en presentation av österlandets skönhet som om det vore i sitt slutskede. Selma Lagerlöf är 

en av författarna som Said lyfter i sin bok. Han skriver om hur Lagerlöf besökte Orienten för 

att söka efter inspiration till sitt skrivande, vilket hon också finner. Lagerlöf presenterar sin 

fantasi om en levande stad hos Orienten. Fantasin är om Jerusalem som hon beskriver som ett 

arv som tillhör kristna och judar. Hon framställer staden som att den håller på att dö ut på grund 

av kristna oenigheter och att det är tyska och judiska kolonister som ska få staden att nå 

framgång igen. Hon beskyller inte muslimer eller araber för stadens nedgång. Lagerlöf 

presenterar dock muslimer som främmande och fattiga och beskriver ett spirituellt muslimskt 

sammanhang som mystiskt.50 

Said skriver även om en koppling mellan orientalism och religionsvetenskap i Sverige. Han 

skriver bland annat om prästen Nathan Söderblom som blev en professor vid Teologiska 

fakulteten i Uppsala 1901. Söderblom höll där en föreläsning som startade igång ett 

vetenskapligt studerande om utombibliska religioner. Han hade tidigare doktorerat i Paris och 

då gjort en avhandling som handlade om föreställningar om livet efter detta och i koppling till 

gammal persisk tro. Söderholm skapade sedan ett verk som innebar att flera kunde läsa utdrag 

av bland annat Koranen och Upanishaderna, det kallades Främmande religionsurkunder i urval 

utgifna af Söderblom 1908.51 Studier av urkunder förstärkte orientalismen genom att texterna, 

språket och budskapet studerades och sedan förmedlades dessa kunskaper vidare till andra. För 

svenska orientalister var det viktigt att försöka presentera orienten och den värld som Sverige 

inte haft mycket kännedom om.52 

                                                           
48 W.Said, Edward. Orientalism.1993. i-115. 
49 Orientalistik. Nationalencyklopedin. (Odaterad) http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/orientalistik 

(Hämtad 2019-02-07) 
50 W.Said, Edward. Orientalism. Övers. Hans O. Sjöström, med förord av Sigrid Kahle, Danmark: Norhaven 

A/S, 2008. 27-32. 
51 W.Said. Orientalism. 2008. 37. 
52 W.Said. Orientalism. 2008. 36-38. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/orientalistik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sigrid_Kahle
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För att ytterligare försöka förtydliga hur historia gällande orientalismen har sett ut och hur den 

utvecklades följer ännu ett exempel som Said lyfter i sin bok. Det rör Arthurt James Balfour 

som är ett känt namn som kan kopplas till orientalismen. Han var en man med stort inflytande 

hos människor, han hade också haft betydande poster som gjorde han att fick mer auktoritet. 

Exempelvis hade han poster som minister för Skottland, premiärminister, statssekreterare för 

Irland och parlamentsledamot.  

Under 1910 höll Balfour en föreläsning om Egypten för det brittiska underhuset. Den handlade 

om problem som han såg i Egypten och nödvändigheten om britternas närvaro där i landet. 

Britterna satt på kunskap om bland annat Egyptens historia, deras förväntningar, deras kultur 

och deras tidigare styre. Därför talade Balfour för att Egypten behöver en brittisk ockupation 

för att räddas. Med ockupationen menade Balfour att Egypten behöver den brittiska kunskapen 

om dem själva. Att de behövde en utomstående, västerländsk part som kan styra landet åt dem.  

Egyptierna skulle inte tala för sig själva eftersom det kanske skulle innebära motstridigheter för 

hur britterna ansåg att landet skulle styras. Lord Cromer hade posten som Englands företrädare 

och härskare i Egypten i 25 års tid, mellan 1882 och 1907.  Både Balfour och Cromer pratade 

om egyptierna som en annan ras. De gjorde en distinkt skillnad och ville markera ett vi och ett 

dem - västerlänningar och orientaler. Cromer ansåg att Den styrande noga måste tänka över de 

förslag som de infödda och underordnade raserna kan komma med. Eftersom de kan vara 

trångsynta och sakna förmågan av att se vad som kan vara bäst för dem och landet. I kortare 

mening stod både Balfour och Cromer för att västerlänningar är de som ska styra orientaler.53 

Just detta exempel, om hur Balfour och Cromer talade om orientaler och västerlänningar, är 

idag ca 100 år sedan. Det exemplet gäller också en annan geografisk plats än vad som rör denna 

studie, men begreppet orientalism lever kvar än idag. Berättelser som dessa och tankesätt om 

orientalismen finns markerade på historiska tidslinjer, det är av intresse att undersöka om 

liknande tankesätt finns i svenska religionsläroböcker.  

3. Metod & Material 

Till denna studie kommer dagsaktuella läroböcker för grundskolor att vara material för att 

kunna besvara studiens frågeställningar. Det är fyra läroböcker som analyseras och granskas 

tillsammans med styrdokumenten (lgr11) för religionskunskap på grundskola. 

                                                           
53 W.Said. Orientalism. 2008. 101-109. 
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3.1. Urval 

Studien innefattar ett arbete av att studera olika dagsaktuella läroböcker för religionskunskap 

på grundskolenivå. Grundskolan innefattar flera olika årskurser och böckerna är oftast skrivna 

för att fokusera på några av dem. Till denna studie analyseras böcker för årskurs 7-9. 

Valet av läroböcker har gjorts utifrån grunden att böckerna ska vara framställda efter att de nya 

styrdokumenten (Lgr11) infördes. Detta för att jag önskar ställa resultatet av analysen i relation 

till de dagsaktuella styrdokumenten. Läroböckerna är även från olika förlag för att försöka 

omfamna ett urval som är brett och kan gå under uttrycket dagsaktuella religionsläroböcker. 

Genom en grundskola i Örnsköldsviks kommun fick jag tillgång till dagsaktuella läroböcker 

för religionskunskap. Där är det SO-lärarna tillsammans som valt ut vilka böcker som skolan 

kan använda sig av. Vissa böcker på arbetsplatsen är även exemplar som förlag har skickat till 

skolan för att marknadsföra dem. Det är böckerna Religion 7-9 och PRIO Religion 8 som är 

skickad av ett förlag till skolan för att skolan ska kunna ta del av den.  

Studien innefattar även att studera grundskolans styrdokument för årskurs 7-9. Dessa dokument 

är lättillgängliga och det går att komma åt via dem skolverkets hemsida.  

3.2. Material 

Läroböckerna som ska analyseras i denna studie och vad som karaktäriserar dem följer nedan. 

För att göra karaktärsbeskrivningen har författarnas egna inledande texter till böckerna använts 

som utgångspunkt. Det betyder att beskrivningarna till största del är skrivna utifrån deras egna 

val av ord och formuleringar, det på grund av att inte ändra deras betydelse genom att använda 

andra värdeord eller beskrivande ord. 

PRIO Religion 8 

PRIO är ett läromedel som uppdelat i olika böcker. Denna uppdelningen är tänkt att ge förslag 

på hur religionsundervisningen kan delas upp årskursvis. Det är ett läromedel baserat utifrån 

kursplanernas centrala innehåll och kunskapskrav. I framställandet av läromedlet har arbetet 

med både grafik, bilder och texter fått mycket fokus. Det för att kunna erbjuda olika typer av 

ingångar för olika typer av behov hos läsaren. Det vill säga att exempelvis är texterna 

genomarbetade för att underlätta läsförståelse. Strukturen i de olika läroböckerna är tänkt att 

stöda, förtydliga och fördjupa det centrala innehållet för religionskunskap. PRIO 8 är en lärobok 

som är tänkt att presentera och lägga fokus på världsreligionerna. Boken är uppdelad i sju olika 

kapitel. Ett kapitel handlar om religioner och världsreligioner som begrepp, uttryck och 
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betydelse. Därefter följer ett kapitel om identitet och livsstilar. Därefter följer fem olika kapitel 

och de fem världsreligionerna: Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism och Buddhism.54 

Religion 7-9 

Denna bok är skriven utifrån tre principer vilka är att följa kursplanen, att ha en tydlig struktur 

och att göra ämnet enkelt att förstå. Den är skriven med visionen om att konkretisera omfattande 

och komplexa ämnesinnehållet i kursplanen för religionskunskap. Boken är tänkt att kunna 

användas som underlag för uppbyggnaden av kursen. I boken presenteras att olika religioners 

centrala tankegångar och urkunder förekommer i nära förbindning till varandra, detta för att 

underlätta för jämförande diskussioner. Det upplägget och den bakomliggande anledningen till 

det, gäller även vid förbindningen av religiösa och icke-religiösa förhållningssätt.55  

Re - religion 7-9 

Denna bok är författad av lärare med erfarenhet och lärare som har varit verksamma som bland 

annat religionslärare. Med visionen om att framställa ett läromedel som kan ställas i linje med 

kursplanen Lgr11, samtidigt också ge utrymme för läsaren att ha egna tankar och resonemang 

om det som är meningsfullt och viktigt. Den består av 12 kapitel varav tre av dem handlar om 

Etik, fem av dem presenterar världsreligionerna, ett presenterar kristendomen i Sverige. Ett 

handlar om olika anledningar till att människor lever utanför religionerna och innefattar även 

kritiska uppfattningar om religioner samt alternativ till religiös tro. Inledande kapitlet handlar 

om religion kan betyda och varför det är viktigt att läsa om. Sista kapitlet handlar om nya sätt 

att tro och religiösa rörelser i världen.56 

Religion. B: åk 7-9: lgr11  

Detta läromedel består av två delar, basbok A & basbok B. Basbok A är inte med till denna 

studie då den inte innefattar hinduismen. Bara basbok B Religion. B:åk 7-9: lgr11, lyfter 

hinduismen och de andra världsreligionerna.  

Visionen med detta läromedel är att ge eleverna möjlighet till att analysera och reflektera över 

deras egna identitet och uppfattning vad gäller livsfrågor, moral och etiska förhållningssätt. Det 

ska ge fakta om världens religioner, livsåskådningar och kopplingar till olika samhällsfrågor. I 

                                                           
54 Sanoma utbildning. Mer information om läromedlet PRIO Religion 7-9. 

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/prio-religion-7-9-S3174129/mer-information/ (Hämtad 2019-03-

19) 
55 Enkvist Wallmark, Ulrika och Engstrand, Maria och Paepke, Filip och Stattin, Jan och Westlander, Jörgen. 

Religion 7-9. Falköping: Capensis förlag AB, 2017. 3. 
56 Olofsson, Hans och Uppström, Rolf. Re – Religion 7-9. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014. 3. 

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/prio-religion-7-9-S3174129/mer-information/
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boken förekommer förslag på uppgifter och frågor som är tänkta att få eleverna att nå 

kunskapskraven i lgr11 och ämnets syfte.57  

Sammanfattningsvis går det att skriva att alla karaktärsbeskrivningar har uttryckt att de grundat 

framställandet av böckerna genom Lgr11. Läroböckerna presenterar olika religioner och 

grunder samt att öppna upp för diskussioner och reflektioner i böckerna. Det för att eleverna 

ska få möjlighet att utveckla egna tankar i koppling till identitet och religion. Till denna studie 

är skolverkets styrdokument för grundskola en del av det empiriska materialet. Styrdokumenten 

innefattar läroplanen Lgr11 samt kommentarmaterial och kursplan för religionskunskap.   

3.3. Avgränsningar 

Till detta examensarbete har jag valt att studera hur gudar inom hinduismen framställs genom 

bilder i religionsläroböcker. Jag kommer inte att studera eller analysera religionsläroböckernas 

disposition av upplägg eller disposition av religioner, vilket betyder att gudabilderna inom 

hinduismen kommer analyseras som ett eget element i läroboken. Omgivning och kontext för 

de olika läroböckerna kommer inte att granskas eller analyseras. Fokus läggs på att studera de 

tillgängliga bilderna och eventuellt tillhörande texter i läroböckerna och därför kommer inte 

författarna eller de som illustrerat bilderna att intervjuas eller undersökas. Det vill säga att 

studien inte berör hur valet av bilderna har skett, snarare vilka bilder som är i böckerna och vad 

dem representerar. Studien berör inte hur elever eller lärare sänder eller mottar innehållet i 

läroböckerna, den berör istället frågan om bilderna kan vara orientalistiskt framställda eller om 

de representerar hinduisk ikonografi. Därför är inte heller faktorer som exempelvis 

undervisningens påverkan av elevgrupper, sammansättningar eller ramfaktorer något som 

undersöks. Studien representerar ett urval av dagsaktuella läroböcker som finns på en 

grundskola i Örnsköldsviks kommun därav är studien inte presentabel för alla dagsaktuella 

religionsläroböcker i Sverige. 

3.4. Metodbeskrivning 

Denna studie har genomförts med hjälp av en kvalitativ analys. Den kvalitativa analysen baseras 

på det insamlade materialet, både läroböckerna och styrdokumenten. Rubriker är formulerade 

utifrån arbetet av studiens första frågeställning.58 Genom att bilderna illustrerar och kan kopplas 

till speciella gudar, har därför sex olika rubriker formulerats utifrån gudarnas namn. 

                                                           
57 Molund, Mats och Arvidsson, Kenneth. Religion. B: åk 7-9: lgr11. Limhamn: Interskol, 2011. 3. 
58 Vilka bilder har valts ut för att illustrera ikoniska och/eller anikoniska gudar inom hinduismen i läroböcker? 

Framkommer det förklaringar till de utvalda bilderna i läroböckerna? 
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Det finns tre grunder att basera arbetets upplägg på i koppling till att analysera ett material på 

ett kvalitativt sätt. Dessa tre grunder är att först sortera i det empiriska materialet, sedan att 

reducera materialet. Detta på grund av att allt material inte kan föras fram i en studies analys, 

forskaren behöver välja ut det viktiga och centrala. På detta sätt studeras styrdokumenten, det 

vill säga kursplan, läroplan och kommentarmaterial. Genom det arbetet är förhoppningen att 

kunna presentera vad som efterfrågas och hur det kan framställas. De tre grunderna gäller även 

vid den kvalitativa analysen av läroböckerna. I studien av läroböckerna sker först en sortering 

av de bilder som presenteras. Därefter en eventuell reducering av bilderna vilket betyder att 

reducera bilder som inte uppfyller det som efterfrågas, eller reducering av vissa delar av de 

tillhörande texter till bilderna som inte berör studien. Vad gäller dessa bildanalyser följer en 

argumentation där studiens frågor och teori appliceras. Med bildsemiotikens analysverktyg, 

ikonografin och orientalismen är förhoppningen att kunna föra en givande argumentation om 

huruvida hinduiska ikoner och anikoner framställts utifrån ett inhemskt eller orientalistiskt 

perspektiv.59 Slutligen tillämpas en komparativ metod som verktyg för att utvinna resultatet 

mellan läroböckerna och styrdokumenten. Det innebär att jämföra om det som framställs i 

läroböckerna är något som styrdokumenten efterfrågar i undervisningen. Detta för att se om det 

finns någon samstämmighet eller avsaknad i koppling mellan styrdokumenten och 

läroböckernas bilder.  

3.5. Relevans och Representativitet 

De läroböcker som studerats i denna studie är läromedel som används i svenska högstadieskolor 

och de representerar en del av det utbud som finns för dagens religionsläroböcker. Studiens 

resultat skulle därför kanske bli annorlunda om det var andra dagsaktuella religionsläroböcker 

som analyserades. Böckerna som har analyserats är utformade med visionen att stå i relation 

till dagens styrdokument. Vilket betyder att de är alla utformade med grundtanken om att 

undervisning kan baseras på det stoff som finns med och därav kan elever nå målen som finns 

i kursplanen för religionsundervisning. Genom studien får jag veta hur dessa läroböcker står i 

relation till hinduismen men även i relation till dagens styrdokument som författarna utgivit att 

böckerna ska kunna matcha. Detta är viktigt att studera för att dessa är läromedel som används 

av lärare, och är kanske även något som jag kommer använda i framtida undervisning. Av 

resultatet kan jag veta hur jag kan förhålla mig till dessa böcker och hur jag kan tänka kritiskt 

till läroböcker och dess framställning.   

                                                           
59 Ahrne, Göran och Svensson, Peter. Handbok i kvalitativa metoder. 2:1. uppl. Stockholm: Liber AB, 2015. 

220-221. 
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4. Empiri 

Nedan följer resultat och analys av det empiriska materialet. Bilderna från läroböckerna kan 

komma att presenteras med varandra då de kan tillhöra samma teman. Det är olika gudar inom 

hinduismen som står som rubriker i detta kapitel som gäller empirin. Under rubrikerna står 

bildnummer med en kortfattad beskrivning utformad av mig. Det för att försöka förtydliga 

bilderna med deras källor. 

4.1. Vishnu – Även som Krishna & Rama 

Guden Vishnu kan visa sig genom olika avatarer (inkarnationer) vilket 

betyder att han har olika skepnader. Han kan framställas i antropomorfa 

gestaltningar, det vill säga människoliknande drag. Men även i teriomorfa 

gestaltningar, vilket står för djurliknande drag.60 I de utvalda läroböckerna till 

denna studie visar bilderna både Vishnu och två av hans avatarer, Krishna 

och Rama.  

4.1.1. Vishnu 

Bild 1 – Vishnu med ormar som huva61 

Bild 2 - Vishnustaty62 

Bild 3 – Vishnu i tvådimensionell bild63  

4.1.1.1. Presentation av bilderna i läroböckerna 

Bild 1, 2 och 3 är bilder som visualiserar guden Vishnu. Det är porträttbilder 

av guden med flera olika attribut, föremål och miljöer. Han visualiseras i 

antropomorfiska former, men inte som en realistisk människa. Vishnu 

visualiseras bland annat flera armar på och blå hudfärg på bilderna.  

4.1.1.2. Semiotisk analys av bilderna 

Bild 1 och bild 3 är tvådimensionella och tecknade bilder. I läroböckerna 

finns ingen vidare beskrivning om bilderna. Heller inte om någon geografisk 

ursprungsplats för statyn.  

                                                           
60 Schreiber. Den hinduiska gudavärlden. 2004. 62-81. 
61 Högberg, Ole och Isaksson, David och Sundqvist, Mats. Prio Religion 8. Stockholm: Sanoma Utbildning, 

2012. 140. 
62 Olofsson och Uppström. Re – Religion 7-9. 2014. 243. 
63 Molund och Arvidsson. Religion. B: åk 7-9: lgr11. 2011. 54. 

Bild 2 - Vishnustaty 

Bild 1 - Vishnu med ormar som huva 

Det finns inga källor i aktuellt 
dokument. 
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Bild 1 visar fem ormhuvuden i bakgrunden av Vishnu. Det är vanligt 

inom hinduisk ikonografi att Vishnu gestaltas och visas i koppling till 

bland annat detta djur. Ormen brukar då te sig som en huva64, som den 

ser ut att göra i bild 1.  

Det är vanligt att på vissa bilder gestaltas en skapelsemyt som berör både 

guden och ormen. På en sådan bild avbildas Vishnu liggandes på en orm, 

som i sin tur vilar på vattnet och vattnet är källan till världens ting och 

liv. Inom hinduismen förknippas ormar, Nagas eller Naginis, med vatten, 

det är vanligt förekommande att se ormar i koppling till konst och gudabilder. Ganges är en 

helig flod och Nagas eller Naginis kan tänkas förkroppsliga den i bilder.65 

Bild 2 är ett foto av en staty som föreställer Vishnu, ingen vidare förklaring om var fotot är 

taget. Inte heller någon förklaring gällande beskärningen av bilden, eller gällande miljön runt 

om statyn. Inom hinduisk ikonografi kan bilder vara visuella berättelser av bland annat heliga 

texter. Vilket betyder att gudens omgivning kan ha ett berättande syfte. Till bild 2, kan därför 

betraktaren av bilden gå miste om dessa viktiga detaljer. Detaljer som kan innefatta antingen 

heliga texter eller teologiska myter. 66 

Enligt hinduisk ikonografi framställs gudar ofta med sina emblem, attribut och riddjur. Genom 

analys av dessa bilder går att redogöra för några av dessa. Bland annat den höga kronan (Kirita-

Mukuta67) som ska förknippa guden till att vara en himmelskonung. Även en diskus (Chakra), 

en klubba (gada), en lotusblomma (padma) och snäcka (shanka). De fyra sistnämnda kan ses 

som gudens viktigaste attribut.68 Men på vissa bilder av guden Vishnu håller han endast i en 

diskus och ett snäckhorn, då gör guden mudras med de andra händerna. Mudras är handgester 

som uttrycker känslor och inställningar. Beroende på hur handen är formad, vilken höjd handen 

är på och om den är upp eller nedvänd, förmedlas ett budskap genom det. Exempel på vad 

mudras kan förmedla är beskydd eller att ett lärande kommer ske eller ett löfte om att ge svar 

på en önskan.69  

                                                           
64 Rowland, Benjamin. The art and architecture of India: Buddhist/Hindu/Jain. Harmondsworth, England: 

Penguin, 1967. 25. 
65 Dehejia, Vidya. Indian Art. London: Phaidon, 1997. 4, 20, 143-146 & 190. 
66 Schreiber. Den hinduiska gudavärlden. 2004. 28. 
67 Schreiber. Den hinduiska gudavärlden. 2004. 20. 
68 Schreiber. Den hinduiska gudavärlden. 2004. 69-70. 
69 Dehejia. Indian Art. 1997. 168 & 427. 

Bild 3 - Vishnu i tvådimensionell bild 
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4.1.2. Krishna 

Bild 4 – Krishna på häst70 

Bild 5 – Krishna med kvinnor71 

Bild 6 – Krishna och Arjuna72 

Bild 7 – Krishna sittandes73 

4.1.2.1. Presentation av bilderna i läroböckerna 

På dessa bilder är det illustrationer av Vishnus avatar – Krishna. Även han 

framställs på ett antropomorfiskt sätt i sin människoliknande i sin 

kroppsform, men han är blå i hudfärgen. Bild 5, 6 och 7 hade i läroböckerna 

tillhörande texter, dessa är med i bilderna. 

4.1.2.2. Semiotisk analys av bilderna 

Bild 4, 6 och 7 är bilder av tredimensionella gestaltningar som ska 

föreställa Krishna. Till bild 7 tillkommer följande text ”Staty 

föreställande Krishna”. Utöver denna förklaring förekommer ingen 

vidare info till bild 4 och 7 om miljön eller tillhörande 

attribut/föremål. Det betyder att betraktaren av dessa två bilder går 

miste om information som kan vara av betydelse för statyerna. Då 

information om exempelvis geografiska punkter för statyerna, eller 

om statyerna är i förbindelse till något tempel. 

Bild 5 är en tvådimensionell bild där guden Krishna visas i en samling av kvinnor. I denna bild 

förekommer också en tillhörande text: 

I Guds närhet kan verklig andlig kärlek blomstra. Den kärlek som får människan att förstå att hennes 

verkliga identitet är själen och inte kroppen. Den rena kärlek som kan befria själen från 

återfödelsernas kretslopp för att återvända hem till den andliga världen och Krishna. Hem till det 

himmelska Vaikuntha – världen utan ängslan. 

Enligt den beskrivande texten kan guden sprida kärlek och få den att blomma. Den rena 

kärleken kan ena människan med det gudomliga. I bilden står Krishna i centrum och är omgiven 

                                                           
70 Molund och Arvidsson. Religion. B: åk 7-9: lgr11. 2011. 49. 
71 Molund och Arvidsson. Religion. B: åk 7-9: lgr11. 2011. 52. 
72 Enkvist Wallmark, Engstrand, Paepke, Stattin och Westlander. Religion 7-9. 2017. 95. 
73 Enkvist Wallmark, Engstrand, Paepke, Stattin och Westlander. Religion 7-9. 2017. 105. 

Bild 5 - Krishna med kvinnor 

Bild 4 - Krishna på häst 
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av kvinnor. Alla är klädda i fina kläder, de spelar på 

instrument och blickarna är riktad mot guden. 

I bild 6 finns texten ”Guden Krishna vägleder krigaren 

Arjuna. Bild från en stentavla i ett hinduistiskt tempel.”  Det 

är endast till bild 6 som betraktaren får en förklaring om 

miljön till bilden – att det är en stentavla i ett hinduiskt tempel. 

Men betraktaren får inte någon information om det gäller ett 

hinduiskt tempel i Indien eller på annan plats i världen. Vidare 

i läroboken med bild 6 kopplas karaktärerna till en urkund som kan 

innehålla berättelser om dem. Det står:  

Bhagavadgita har sitt ursprung från 300-talet f.v.t. Texterna handlar om hur 

guden Krishna vägleder krigaren Arjuna när han tvingas ta svåra beslut.74 

Betraktaren av bild 6 och den tillhörande texten får ingen djupare 

förklaring om guden Krishna – vem han kan vara för olika människor, 

vad han kan stå för eller hur han kan framställas. Endast en synvinkel på 

Krishna och i koppling till en berättelse i en urkund. Detta blir en brist i 

presentationen eftersom guden är mer mångsidig och kan stå för fler 

saker. 

På sidan i den lärobok som innehar bild 7, går det att läsa om guden Krishna i koppling till en 

ny religiös rörelse – Hare Krishna. Han beskrivs som den enda gud som rörelsen tillber. 

”Människan kan ha en relation till Krishna eftersom han är en person”75, detta indikerar till 

viss del vad bilden visar. Det vill säga att bilden visar en antropomorfisk personifiering av 

Krishna. Guden framställs på dessa bilder med tillhörande attribut och föremål som är specifikt 

för Krishna. Genom Den hinduiska gudavärlden som är en popkulturell bok och skriven av 

Adele Schreiber som är en konstvetare förklaras kronan och halssmycken som speciella attribut 

för Krishna. Även flöjten beskrivs som en symbol för en sinnebild hos människan. Den 

symboliserar önskan om att förenas med guden, komma närmare det gudomliga och leva i 

harmoni.76 

 

                                                           
74 Enkvist Wallmark, Engstrand, Paepke, Stattin och Westlander. Religion 7-9. 2017. 95. 
75 Enkvist Wallmark, Engstrand, Paepke, Stattin och Westlander. Religion 7-9. 2017. 105. 
76 Schreiber. Den hinduiska gudavärlden. 2004. 139. 
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4.1.3. Rama 

Bild 8 – Rama & Sita77 

Bild 9 – Rama & Ravana78 

4.1.3.1. Presentation av bilderna i läroböckerna 

Bild 8 där visas Rama och Sita. På bild 9 visas bland andra Ravana och Rama, i läroboken hade 

bilden även tillhörande text, den finns därför med i bilden. 

4.1.3.2. Semiotisk analys av bilderna 

Bild 8 och 9 presenteras i samma bok och under rubriken ”analysera 

urkunder – Ramayana”. På bild 8 visas Rama med Sita som är hans gemål. 

I bild 9 finns en text som säger: 

Den följande striden mot Ravanas och hans många medhjälpare varade i dagar 

och nätter. Rama kämpade tappert och kom allt närmare sina motståndare. Med 

sitt svärd högg han så huvuden och armar av Ramana, men för gäves … 

kroppsdelarna växte återigen fram. Ravana verkade omöjlig att besegra. Men då 

mindes Rama plötsligt en helig bön från sin barndom. Han läste den och plötsligt 

slog en blixt rakt in i demonens hjärta. Ravana vacklade till och föll tungt. 

I bild 9 får betraktaren se den tiohövdade demonen Ravana. Ravana hade rövat bort Sita för att 

hämnas på Rama och hans bror Lakshmana. I bilden får vi även se Sugriva som är apornas 

konung, samt hans apan Hanuman. Hanuman är i strid med Ravanas son Aksha. Det är Rama 

som står med spänd pilbåge riktad mot Ravana.79  

I läroboken får betraktaren ingen information om var dessa bilder är ifrån eller hur de är 

framställda. Men genom analysen av dessa bilder går att uttolka att båda bilderna berättar en 

myt/berättelse från en hinduisk textgrupp. De är båda därför visuellt berättande för betraktaren, 

vilket stämmer överens med hinduismens ikonografi och konstnärliga framställningar. Vid 

skapandet av gudabilder, främst i sten och metall, använder konstnären ett måttsystem. Detta 

system säger att de stora gudarna bör framställas som tio talas höga, och gudinnorna som nio 

talas höga. En talas i mått är avståndet mellan hårfäste och haka.80  Dessa två bilder stämmer 

bra överens med det måttsystemet. Sita är kortare än Rama och går att räkna som nio talas, och 

Rama går att räkna som tio.  

                                                           
77 Olofsson och Uppström. Re – Religion 7-9. 2014. 246. 
78 Olofsson och Uppström. Re – Religion 7-9. 2014. 247. 
79 Schreiber. Den hinduiska gudavärlden. 2004. 93-96 &132-133. 
80 Schreiber. Den hinduiska gudavärlden. 2004. 16-28. 

Bild 8 - Rama & Sita 
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4.2. Ganesha 

Bild 10 – Ganeshastaty81 

Bild 11 – Ganesha och AUM82 

Bild 12 – Sittande Ganesha83 

Bild 13 – Stående Ganesha84 

4.2.1. Presentation av bilderna i läroböckerna 

Dessa bilder ska föreställa guden Ganesha. Han är framställd i en 

antropomorfisk och teriomorfisk form. Det vill säga att han har en 

kropp som är människoliknande men även en djurliknande 

skepnad, då med hänvisning till hans elefanthuvud. I alla bilder 

förekommer attribut och föremål, i bild 11, 13 och 14 visas även 

musen som ofta avbildas med honom.  

4.2.2. Semiotisk analys av bilderna 

Bild 10, 11 och 13 är tredimensionella bilder som föreställer guden 

Ganesha. Bild 12 är en tvådimensionell bild av honom, det vill säga 

en målad eller tecknad bild. 

Bild 10 visar hur en människa tillber Ganesha, på så vis får betraktaren information om hur den 

kan dyrkas. Samt en uppfattning av storleken på statyn. I bilden finns denna text: 

Ganesha kan hjälpa skoleleverna på nästa prov. Men varför har han elefanthuvud? Det finns det 

många berättelser om. 

Den tillhörande texten lyfter endast ett exempel på denna guds egenskap. Det kan betyda att 

genom att endast kolla på bilden och läsa den tillhörande texten, då får betraktaren endast delar 

av gudens historia. Men i läroboken, på en annan sida står det att Ganesha är Shivas och Parvatis 

son. Även att han nog är den mest älskade bland alla hinduiska gudar. Samt att han är den gud 

som förgör hinder och ondska på livets väg.85 Genom den förklaringen går det som betraktare 

få mer perspektiv på guden och vad Ganesha kan stå för. 

                                                           
81 Högberg och Isaksson och Sundqvist. Prio Religion 8. 2012. 141. 
82 Olofsson och Uppström. Re – Religion 7-9. 2014. 236. 
83 Molund och Arvidsson. Religion. B: åk 7-9: lgr11. 2011. 38. 
84 Olofsson och Uppström. Re – Religion 7-9. 2014. 245. 
85 Högberg och Isaksson och Sundqvist. Prio Religion 8. 2012. 146. 

Bild 10 - Ganeshastaty 

Bild 11 - Ganesha och AUM 
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I bild 11 förekommer denna text: 

Det uråldriga och heliga språket sanskrit är släkt med flera europeiska språk. Ordet 

OM eller AUM är särskilt heligt och används ofta som en symbol för hinduismen. 

Här upprepas det tolv gånger i cirkeln runt elefantguden Ganesha. Själva ordet 

OM kan sägas vara en symbol för allting. Men det viktigaste är är ljudet, när ordet 

uttalas långsamt. 

Guden gestaltas i denna bild med den heliga symbolen AUM. I tillhörande 

texten presenteras AUM som ett uttryck för allting, och att betoningen på 

ordet är det viktiga. Två viktiga saker inom hinduismen lyfts alltså fram 

genom text och bild. Men till denna studie är det främst Ganesha som får 

fokus i bilden. Han gestaltas i bilden med sina attribut och vad som är 

utmärkande för honom. Skulpturen är väldigt genomarbetad med fina 

detaljer i materialet. 

Ganesha brukar framställas i både sittande och stående postition. Han är kort 

i växten, och har ett flertal armar. Som det går att se i bild 12 finns flera 

föremål och attribut med i bilden, bland annat en skål med laddu(en indisk 

delikatess). Han håller har en krona på huvudet och ett tredje öga i sin panna, 

likt sin far Shiva.86 En beskrivning av Ganesha finns på nästkommande sida 

”Ganesha – en godmodig gud som flyttar på hinder och hjälper människan vidare i livet.”87 

Bild 13 är en beskuren bild, betraktaren går miste om omgivningen till bilden, och platsen som 

skulpturen är belägen på. Ganesha står upp i bilden med höger fot vilandes på musen. I bilden 

finns denna text: 

Ganesha sägs ibland vara en särskilt viktig gud eftersom hans kropp påminner om utseendet av 

heliga ordet OM (se bild s. 236). Varför musen finns med på så många bilder av Ganesha är 

omdiskuterat. En del av de troende anser att musen hjälper Ganesha att ta sig in överallt. 

I denna text kopplas Ganesha samman med tecknet AUM igen. Bild 11 och 13 finns i samma 

lärobok, kanske därför som denna anknytning till ordet sker igen.  I läroboken i finns även 

denna text som är i nära förbindelse till bild 13: 
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Bild 12 - Sittande Ganesha 

Bild 13 – Stående Ganesha 
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Shiva och Parvati har tillsammans sonen Ganesha. Parvati födde sin son när Shiva var ute på ett 

långvarigt krigståg. En dag när Parvati tänkte bada uppmanade hon Ganesha att vakta porten till 

huset… När Ganesha ställde sig hindrande i vägen blev Shiva rasande. Med ett enda slag högg 

han av pojkens huvud… Då den chockade Shiva förstod vad han hade gjort skickade han ut sina 

tjänare med order om att hämta hem huvudet från den första levande varelse de mötte. Tjänarna 

stötte snart på en elefant, dödade den, tog huvudet och återvände. Shiva fäste därefter huvudet 

på pojkens kropp och räddade hans liv.88 

Den ger en ingående och detaljrik berättelse om hur det gick till när Shiva mötte Ganesha. Samt 

hur Ganesha fick sitt elefanthuvud. Men betraktaren och läsaren av texten får ingen information 

om källor till denna berättelse. Enligt hinduisk ikonofrafi håller Ganesha en lotusblomma som 

står för lycka.  Samt håller han i en yxa för att skydda eftersom han står 

och vaktar vid dörröppningar. Han tillbes vid vågsamma beslut och 

initiativ, och han vakar över tröskeln till tid och rum.89 

4.3. Brahma 

Bild 14 – Utsmyckad Brahma90 

Bild 15 - Brahmastaty91 

4.3.1. Presentation av bilderna i läroböckerna 

Bild 14 och 15 föreställer guden Brahma. I bilderna förekommer flera attribut 

och föremål. Bild 14 har tillhörande beskrivande text om bilden. Båda bilderna 

visar tredimensionella statyer av Brahma.  I bilderna framställs guden i 

antropomorfisk form, men inte som en realistisk människa. Detta eftersom 

guden framställs med flera ansikten, samt i guld och i gulfärgade kroppar.  

4.3.2. Semiotisk analys av bilderna 

I bild 14 är gestaltningen av Brahma utsmyckad med blommor. Information 

om var denna gestaltning finns eller i vilken omgivning finns inte. Men till 

bilden tillkommer denna text: 

Guden Brahma har skapat universum. Hans fyra huvuden gör att han kan se åt alla håll samtidigt. 

Det finns även denna text om Brahma på samma sida i läroboken: 
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Brahma anses vara den gud som har skapat allt som finns. Det finns hinduer som anser att det 

egentligen bara finns en enda gud, nämligen Brahma. Alla andra gudar är bara delar av denna 

stora gudomliga kraft. Brahma satte igång livet i universum och drog sig sedan tillbaka. Guden 

Brahma ska inte förväxlas med världssjälen brahman.92 

Genom dessa texter framställs Brahma som skaparen av universum och världen, och andra 

gudar som delar av hans kraft. Han nämns som den enda guden. 

I läroboken där bild 15 presenteras finns en text som förklarar Brahma: 

Brahma räknas som universums skapare. Att han, liksom de andra gudarna, har övermänskliga 

krafter förstår man av de många armarna. Brahma brukar avbildas med fyra huvuden och med 

de heliga vedaböckerna i händerna. Dessa fyra böcker berättar också varför Brahma har fyra 

huvuden. En gång i tiden skapade Brahma kvinnan av ett stycke kött ur sin egen kropp… Men 

kvinnan var blyg och gömde sig ständigt. För att lättare kunna hitta henne sköt Brahma upp nya 

huvuden ur sin kropp. Till sist hade han fyra huvuden och kunde se i alla väderstreck samtidigt… 

Brahmas uppgift var att skapa världen.93 

Den texten är väldigt detaljrik och beskrivande. Till viss del kan texten därför överensstämma 

med den hinduiska ikonografin. Vid skapandet av gudabilder lämnas inget åt konstnärens 

fantasi. Guden ska framställas med de rätta proportionerna, föremål, attribut och riddjur94. Bild 

15 är en beskuren och har inte heller någon beskrivning om miljö eller omgivning. Detta kan 

göra att viss information till i bilden kan betraktaren gå miste om. 

4.4. Kali 

Bild 16 – Kali med svärd95 

Bild 17 – Kali vid vatten96 

Bild 18 – Dansande Kali97 

Bild 19 – Kali utan armar98 

4.4.1. Presentation av bilderna i läroböckerna 

Dessa bilder representerar Kali i ikoniska former. Hon framställs med blå hudfärg och flertal 

armar på alla bilder. Bild 17 och 19 är bilder på två statyer av Kali medan bild 16 och 18 
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Bild 16 - Kali med svärd 
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tecknade och målade bilder av gudinnan. På alla bilder visas hon med ett 

flertal attribut, föremål och i olika miljöer. I bild 16 & 17 förekommer 

tillhörande och beskrivande texter om bilden och gudinnan. 

4.4.2. Semiotisk analys av bilderna 

Det är vanligt inom den hinduiska ikonografin att gudar och gudinnor 

framställs med exempelvis flertal armar. Det visar på gudens enorma krafter 

och hur guden kan genomföra många saker samtidigt. Just fenomenet med 

flertalet armar förekommer i alla bilder från läroböckerna som visualiserar 

gudinnan Kali. Kali framställs också med fler än fyra armar, detta för att 

förmedla gudinnas krafter till att förstöra men till syfte av världens välbefinnande.99 

På alla bilder framställs gudinnan med blå/svart hudfärg, samt flertalet armar. I bild 16 finns 

denna text: 

Vissa hinduer menar att gudinnan Kali ger guden Shiva hans kraft. Gudinnornas energi och kraft 

kallas shakti. 

Som texten till bilden säger finns det en kraft som kallas shakti eller sakti. Det är den kvinnliga 

kraften och den kompletterar gudarnas krafter. Parvati, som är Shivas gemål, är en gudinna med 

den sakti. Hon kan även visa sig som Durga, eller som i detta fall Kali.100 

Vidare till bild 17, till den förekommer denna text: 

Parvati kan också uppträda som den fruktade Kali. I händerna håller hon olika vapen med vars 

hjälp fienderna dödas, innan deras huvuden träs upp på halsbandet. 

Denna text beskriver Kali som något att frukta. Inom den hinduiska ikonografin ses Kali som 

en gudinna men av heroiska krafter. Hon är en skräckinjagande gudinna. Kali kan förstöra, men 

gör det i välgörande och beskyddande syfte för världen.101 

Texten beskriver även att det är Parvati som kan visa sig som Kali. I läroboken finns en kortare 

text där båda namnen nämns och det är under rubriken ”Parvati – den mångsidiga”. Där står: 

Parvati är gift med Shiva… Parvati kan också uppträda som Durga eller Kali… Som Kali är hon 

ännu mer fruktansvärd. Hon brukar avbildas naken med blå eller svart kropp och långt, tovigt 

hår. Tungan hänger ut genom den vidöppna munnen och från läpparna droppar blod. Runt halsen 

                                                           
99 Dehejia. Indian Art. 1997. 168, 140. 
100 Rowland. The art and architecture of India: Buddhist/Hindu/Jain. Harmondsworth.1967. 17-28. 
101 Ecks. Darsán: Det gudomliga skådandet - En introduktion till hinduisk ikonografi. 1996. 45 och 76. 

Bild 17 - Kali vid vatten 
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bär hon ett halsband av dödskallar. Vansinnig av blodtörst anfaller Kali sina 

fiender med svärd i handen. Samtidigt dansar hon en dans som hotar att 

förstöra världen.102 

Denna beskrivning av Kali är ganska utförlig med detaljer. Till viss del 

stämmer den med den hinduiska ikonografin, eftersom hon är 

skräckinjagande och mäktig. Men vissa detaljer i texten – som 

exempelvis att hon hotar och att det droppar blod från läpparna, kan 

möjligtvis kopplas samman med konnotationer av bilden. Det vill säga 

stämningar eller känslor som den eller de som valt ut bilden har fått 

genom att betrakta den. Inom hinduisk ikonografi förväntas gudabilderna 

vara vacker men också förmedla gudomens krafter, natur och/eller en berättelse av en 

mytologi.103 Hinduiska bilder av Kali bör därför betraktas ur framställandets perspektiv och hur 

gudabilder helgas.  

Bild 19 innehar endast texten Kali, men i läroboken och på samma sida som bilden presenteras 

finns en text i koppling till Kali: 

Dödsgudinnan Kali bär en krans av avhuggna människohuvuden runt sin hals 

och blir någon överkörd av ett tåg så slänger hon sig raklång och slickar i sig 

blodet. I hennes fotspår följer ålderdom, kolera och smittkoppor, torka och 

översvämningar. Allt det som samhället inte kan skydda oss från. Från kristet 

synsätt är Kali en ond gudinna. Inom hinduismen ingår hennes fasor i det eviga 

kretsloppet.104 

Även genom denna text till bild 19 erhåller betraktaren en detaljrik 

beskrivning. Dessa detaljer är även något betraktaren bör ifrågasätta. 

Exempelvis att gudinnan slänger sig raklång för att slicka upp blodet om 

någon har blivit överkörd av ett tåg. Eller det att hon beskrivs som ond 

och inget tvetydigt. Kali är förvisso gudinna över förstörelse och död.105 Men att hon skulle 

slänga sig efter blod för att slicka upp det kan vara någons beskrivning av henne utifrån myter 

och bilder.  

                                                           
102 Olofsson och Uppström. Re – Religion 7-9. 2014. 245. 
103 Ecks. Darsán: Det gudomliga skådandet - En introduktion till hinduisk ikonografi. 1996. 53-54. 
104 Molund och Arvidsson. Religion. B: åk 7-9: lgr11. 2011. 54. 
105 Rowland. The art and architecture of India: Buddhist/Hindu/Jain. Harmondsworth. 1967. 198-199. 

Bild 18 - Dansande Kali 

Bild 19 – Kali utan armar 



33 
 

4.5. Shiva 

Bild 20 – Bronsskulptur av Shiva106 

Bild 21 – Shiva Nataraja107 

Bild 22 – Shiva King of Dance108 

Bild 23 – Meenakshi-tempel109 

Bild 24 - Nandi110 

Bild 25 – Shiva linga111  

4.5.1. Presentation av bilderna i läroböckerna 

De olika bilderna visar shiva i antropomorfa former, då han är människoliknande. Han visas 

även som en anikon i bild 25, vilket är föremål och i detta fall en shivalinga. I bild 24 

förekommer Shivas riddjur som är en tjur vid namn Nandi. Bild 21 har en tillhörande 

beskrivande texten om guden. 

4.5.2. Semiotisk analys av bilderna 

Bild 20 och 21 är tredimensionella former av guden Shiva. Det är 

bronsskulpturer framtagna genom gjutning. Dessa bilder finns i samma 

lärobok.  

Den beskrivning som finns i koppling till just dessa bilder är texterna 

Shiva och Shiva skapar – och förstör. Vidare i boken står det dock om 

puja och att det är en tillbedjan till gud, den kan gå till genom att: 

När indierna dyrkar Gud vänder de sig till en gudabild…Sedan offrar människan 

till Gud, kanske lite blommor. Men innerst inne skänker hon sin kärlek – med 

blommorna smyckar hon Gud som också kan bli erbjuden ris och annan mat. Människan sjunger också 

hyllningssånger. Bland det viktigaste under gudabesöket är att se på gudabilden. Den troende ser då Gud 

                                                           
106 Molund och Arvidsson. Religion. B: åk 7-9: lgr11. 2011. 39. 
107 Molund och Arvidsson. Religion. B: åk 7-9: lgr11. 2011. 55. 
108 Olofsson och Uppström. Re – Religion 7-9. 2014. 243. 
109 Högberg och Isaksson och Sundqvist. Prio Religion 8. 2012. 139. 
110 Enkvist Wallmark, Engstrand, Paepke, Stattin och Westlander. Religion 7-9. 2017. 142. 
111 Olofsson och Uppström. Re – Religion 7-9. 2014. 244. 

Bild 20 - Bronsskulptur av Shiva 

Bild 21 - Shiva Nataraja 
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och samtidigt ser Gud den troende. Ett möte sker. Viktigt att förstå är att det inte är gudabilden som 

dyrkas. Däremot hjälper den människan och Gud att mötas på halva vägen.112 

Denna vidareförklaring om puja ger inte läsaren en direkt koppling till 

bilderna som visas, men den ger läsaren en förståelse för hur en människa kan 

uppskatta, betrakta och möta en gudabild.  

Bild 20 går att koppla till Rajarajeshvara temple, Tanjavur, som var dedikerat 

till guden Shiva. Just denna gestaltning av guden är en del av en grupp 

skulpturer som idag är splittrad. Denna grupp, Vrishabhavahana, skulle bestå 

av Shiva, hans tjur och han gemål Parvati. En ide om hur gruppen skulle ha 

visualiserats är att de alla står på en gemensam bas. Shivaskulpturen lutar sig, 

med sin höger arm, mot sin tjur. Hans hår är inlindat i en turban av ormar och 

han kollar betraktande. Att Shiva kollar betraktande kan kopplas samman 

med hinduiska uttrycket Darsán, vilket står för skådande. Diana Ecks 

beskriver Darsán som:  

”Darsán översätts ibland med ”välsignesebringande åsyn” … av det gudomliga... 

Eftersom den hinduiska uppfattningen är att gudomligheten närvarar i bilden … 

genom ögonen erhåller man det gudomligas välsignelser.”113 

Genom att koppla uttrycket darsán med beskrivningen, kan betraktaren förstå 

meningen av att betona Shivas blick. Dessa bronsskulpturer är en del av det 

som kan kallas Chola bronzes. Vilket är gjutna bronsskulpturer som är 

skapade under en period i sydindien på tidiga 1000-talet. Det var vanligt 

förekommande att dessa skulpturer skulle utsmyckas med juveler, blommor 

och gåvor114  

Bild 21 visualiserar Shivas dans, den skulpturen kan kallas Nataraja eller King of Dance. bild 

22 är också en skulptur av Shivas dans. Men denna är inte en bronsskulptur och inte heller av 

tidiga århundranden, det är av min egen tolkning då det inte framkommer någon förklaring om 

                                                           
112 Molund och Arvidsson. Religion. B: åk 7-9: lgr11. 2011. 38-40. 
113 Ecks. Darsán: Det gudomliga skådandet - En introduktion till hinduisk ikonografi. 1996. 11. 
114 Dehejia. Indian Art. 1997. 207-220. 

Bild 22 - Shiva King of Dance 

Bild 23 - Meenakshi-tempel 
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bilden i läroboken. Bild 22 är även beskuren vilket gör att 

betraktaren kanske går miste om information som kan spela roll för 

visualiseringen av denna gestaltning. 

Bild 23 är en bild på Meenakshi-templeti i Madurai i Tamil Nadu 

som ligger i Indien. Det är ett tempel dedikerat till Sundareshvara 

Shiva och hans gemål Minakshi115. Templet är omgivet av 

skulpturer vilket också texten i bilden säger. Bilden visar olika gestaltningar av 

gudar, demoner och djur.116  

Bild 24 och 25 är foton av tredimensionella objekt. Bild 24 föreställer Shivas 

riddjur som är en tjur och kallas Nandi117, tillhörande text till bilden är: 

Ett gift indiskt par viskar böner i öronen på en staty av en tjur. 

Denna bild är troligtvis ett foto taget i ett tempel. Det är vanligt att tjuren finns 

belägen i tempel som är dedikerade till Shiva. Exempelvis kan tjuren ha sin 

heliga plats i en mindre hall i början av en ingång till templet, en 

nandipaviljong eller på en terass till templet.118 

Bild 25 föreställer Shiva linga. bilden har denna text i nära förbindelse till bilden i läroboken: 

I nästan alla Shivas tempel finns det en pelare som människorna smyckar med blommor. Pelaren 

föreställer Shivas könsorgan ock kallas linga. Den brukar vara placerad i en figur som 

symboliserar den kvinnliga livmodern. Antagligen är detta rester av gamla fruktbarhetsriter.119 

Det är vanligt förekommande att linga beskrivs som en fallossymbol, och att linga förklaras 

som texten i ovanstående blockcitat. Det är dock viktigt att ta hänsyn till hur denna symbol 

dyrkas och betraktas i Indien.120 Lingan är en anikonisk bild av Shiva som ska representera hans 

egenskaper. Guden står bland annat för död men också i kontrast till skapandet av livet och 

universumet.121 I ett försök att beskriva formen av den anikoniska bilden följer ett exempel: Det 

finns en speciell linga, Bana Linga, som är belägen i den heliga floden Narmada. Den lingan är 

obearbetad men cylinderformad och ses som Shivas naturliga form.122  

                                                           
115 Dehejia. Indian Art. 1997. 234-240. 
116 Schreiber. Den hinduiska gudavärlden. 2004. 203-206. 
117 Rowland. The art and architecture of India: Buddhist/Hindu/Jain. 1967. 17. 
118 Rowland. The art and architecture of India: Buddhist/Hindu/Jain. 1967. 170 och 186. 
119 Olofsson och Uppström. Re – Religion 7-9. 2014. 244. 
120 Ecks. Darsán: Det gudomliga skådandet - En introduktion till hinduisk ikonografi. 1996. 36-40. 
121 Rowland. The art and architecture of India: Buddhist/Hindu/Jain., 1967. 28. 
122 Ecks. Darsán: Det gudomliga skådandet - En introduktion till hinduisk ikonografi. 1996. 38. 

Bild 24 - Nandi 

Bild 25 – Shiva Linga 



36 
 

4.6. Kama 

Bild 26 – Kama123  

4.6.1. Presentation av bilderna i läroböckerna 

Bild 26 är en målning av ett par som framställs i en antropomorfisk form. 

4.6.2. Semiotisk analys av bilderna 

Bild 26 är en tvådimensionell bild, som föreställer ett älskande par. Målningen 

skulle kunna vara ett konstverk som kan förknippas till rajputmåleriet som hade 

sin blomstrande tid mellan 1500-talet och 1800-talet. Under denna tid influerades konst och 

arkitektur i Indien av islams konstkultur. Kärleken är den känsla som främst avbildas i 

målningarna, både genom gudomliga former och genom romantik.124 I bild 26 finns en 

tillhörande text som lyder: 

Illustration från Kamasutra, en mycket gammal indisk handbok i kärlekskonst. Kama är en 

hinduisk kärleksgud, motsvarande Eros i den antika grekiska religionen. 

På samma sida som denna bild presenteras i läroboken står även: 

Sex till gudarnas ära 

I forntida samhällen var det vanligt att människor dyrkade särskilda fruktbarhetsgudar. Sexualitet 

var ett viktigt inslag i de religiösa ceremonierna till gudarnas ära…125 

Dessa texter säger sammanfattningsvis att det erotiska och kärleksfulla är något som förknippas 

med det gudomliga. Även med Kama som är en kärleksgud.126 Det står förvisso inte att det är 

just Kama som är i bilden däremot att bilden är en illustration och sedan en vidareutveckling 

och koppling till Kama som hinduisk kärleksgud. Det i sin tur gör att bilden kan kopplas 

samman med den hinduiska ikonografin. Eftersom Kama Sutra är ett verk som är tänkt förmedla 

inre känslor och inställningar till ideala förhållanden för fortplantning. Det är en koppling 

mellan gudarnas tanke om det levande i universum och människornas sätt att reproducera.127 

Kvinnan i sig självt och kvinnan i ett par har också sin mening i dessa bilder. De står bland 

annat för fertilitet, välstånd och rikedom.128  

                                                           
123 Olofsson och Uppström. Re – Religion 7-9. 2014. 271. 
124 Farthnig. Det här är konst: hela historien från grottmålningar till graffiti. 2011. 232-233.  
125 Olofsson och Uppström. Re – Religion 7-9. 2014. 271 
126 Dehejia. Indian Art. 1997. 241. 
127 Rowland. The art and architecture of India: Buddhist/Hindu/Jain. 1967. 145 och 174. 
128 Dehejia. Indian Art. 1997. 155-167. 

Bild 26 – Kama 
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I boken Indian art står det skrivet om en holistisk syn på hinduismen. Att det finns fyra livsmål 

att nå: dharma, artha, moksha och kama. Kama i den kontexten står för kärlek till familj, men 

även äktenskaplig och sexuell kärlek. Dessa fyra livsmål är något som förmedlas i indiska 

bilder, konst och arkitektur.129 Vanligt förekommande i bilder med kama är stirrande blickar 

mot varandra, kroppar som är sammanflätade, och att både männen och kvinnorna bär smycken 

och juveler.130 Vilket även förekommer i bild 26.  

                                                           
129 Dehejia. Indian Art. 1997. 19. 
130 Dehejia. Indian Art. 1997. 165-166. 
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5. Analys och diskussion 

I detta kapitel följer först en rubrik gällande bilderna och styrdokumenten. Där handlar 

diskussionen och analysen om huruvida bilderna och tillhörande texter kan eller inte kan ställas 

i relation till styrdokumentens mål och riktlinjer. Under sista rubriken följer en diskussion och 

analys om bildernas relation till orientalism och hinduistisk ikonografi. 

5.1. Bilderna i relation till orientalism och hinduisk ikonografi 

Bilderna i läroböckerna visar olika typer av framställanden av olika gudomar inom hinduismen. 

Det framkommer inte vilken miljö till alla bilder men det går att se att vissa är från tempel och 

gator. Genom att det inte presenteras ett tolkningsverktyg i direkt koppling till bilderna kan 

därför mottagaren tolka bilden på ett annat sätt än vad som är tänkt med bilden, vilket också är 

något som även Yvonne Eriksson skrivit om i Bildens tysta budskap. Viktig information som 

kan hjälpa betraktaren att skapa förståelse för gudomarna kan därför gå förlorad. 

I och med att en kan möta bilder av flera och olika gudar lite var som i Indien kan det krocka 

med vissa västerländska tankar om att gudomar inte bör avbildas. Exempelvis att inom 

Judendomen avbildas inte Gud eftersom det endast finns en Gud och det är vem som tillbes, 

inte en bild. De flesta västerländska tankarna grundar sig i en monoteistisk tanke om Gud. Men 

det är dock viktigt att nämna att varje tradition kan se olika ut.131 Bilderna i läroböckerna och 

de tillhörande texterna kan ha influerats av en norm om västerländska monoteistiska 

föreställningar. Även fast Sverige idag kan ses som ett sekulariserat land är bland annat kristna 

traditioner och värderingar influerade i det svenska samhället.132 I Diana Ecks bok Darsán – 

Det gudomliga skådandet, lyfter hon att om det över huvud taget finns något som skiljer 

hinduiska traditioner och västerländska traditioner åt, då är det nog sättet att tänka om polyteism 

och monoteism. Här är det dock viktigt att nämna att vissa skulle tyda på att hinduismens 

traditioner är monoteistiska, eftersom de går under tanken om det gudomligas enhet och genom 

hinduiska gudabilder visualiseras de gudomligas samband av mångfald och enhet. Ecks skriver 

därför att förklaringar av monoteism kan skilja sig åt beroende på traditioner och kulturer. 133 

Jag skulle säga att det framkommer avvikelser i de analyserade bilderna gentemot hur gudarna 

ska presenteras utifrån hinduistiskt perspektiv på grund av de olika fokus de olika bilderna har. 

                                                           
131 Ecks. Darsán: Det gudomliga skådandet - En introduktion till hinduisk ikonografi. 1996. 22-26. 
132 Berntsson Martin och Nilsson Bertil och Wejryd Cecilia. Kyrka i Sverige: introduktion till svensk 

kyrkohistoria. Malmö: Dotgain AB, 2012. 5. 
133 Ecks. Darsán: Det gudomliga skådandet - En introduktion till hinduisk ikonografi. 1996. 26-32. 
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De olika gudarna presenteras inte på mångfaldiga sätt eller med deras mångfaldiga krafter och 

därav kan viktig information gå förlorad. 

Jag skulle vilja knyta de olika bilderna, fokuset i dem och presentationen av dem till det som 

Margaretha Rossholm Lagerlöfs skriver om i sin artikel, att vid tolkning av en bild kan tolkaren 

valt ut det som denne ser som intressant eller som denne fattat fokus för. Illustratörerna eller 

författarna kanske har, sedan tidigare lärdomar, tagit fasta på något som varit annorlunda och 

udda eller en eventuell orientalistisk framställning. Med detta i bakhuvudet kan det vara en 

anledning till att bildernas tillhörande texter och förklaringar representerar orientalistiska 

perspektiv. Dock får betraktarna av bilderna i vissa läroböcker information som kan lämna kvar 

frågor. Frågor som blir öppna för betraktarens fantasi att utveckla och här kan det därför 

behövas diskussion och tolkningsverktyg för att få insikt och förståelse. 

Att konkret svara på vilka av bilderna i denna studie som kan vara orientalistiska och inte är, 

det är en komplex fråga. Detta på grund av att bilden i sig kan visualisera en staty i ett tempel i 

Indien som stämmer överens hinduisk ikonografi men hur den presenteras och beskrivs, det kan 

vara orientalistiskt influerat. Det kan även vara problematiskt i sig att försöka precisera vad som 

är hinduiskt eller vad som tillhör den hinduiska ikonografin eftersom det kan medföra en risk 

om att uttalandet blir orientalistiskt. Som Said skrivit handlar orientalismen om att försöka dela 

upp öst och väst, vilket kan stärkas genom att göra uppdelningen av vad som är inhemskt eller 

inte. Att svara på om de analyserade bilderna är framställda utifrån ett orientalistiskt perspektiv 

det är något jag skulle säga att de flesta av dem är, men om det är medvetet eller omedvetet har 

jag inte ett svar på. En av de använda teorierna till denna uppsats förklarar hur orientalismen 

kan komma i uttryck och hur den har kommit till uttryck historiskt. En del är där är poetisk 

orientalism som bland annat handlar om att försköna eller visa på udda sammanhang för att 

försöka närmandegöra eller främmandegöra något. Men även i den tidigare forskningen 

Skolboks-islam beskriver om hur avvikande drag är förekommande i läroböckerna för att 

försöka förtydliga vad som är skillnad mellan ”vi och dem”. Detta är något som förekommer i 

de analyserade bilderna genom att bland annat att visa hur det ser ut när en hindu tillber sin gud 

men inte förklara ytterligare och mer grundligt om vad den tillbedjan betyder eller varför den 

gå tillväga på det sätt som bilden visar. Trots att ingen värdering kanske läggs i förklaring till 

bilden kan bilden skicka värderingar som att det är annorlunda eller konstigt, som också 

Härenstam lyfter i Skolboks-islam.  

Genom att bara titta på läroböckernas bilder och de tillhörande texterna och förklaringarna blir 

framställningen av både de ikoniska och anikoniska gudarna inte rättvis i relation till hur 
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gudomarna bör avbildas och visualiseras genom hinduiskt perspektiv. Att exempelvis 

framställa hinduiska gudar som monstruösa har grund i orientalismen och detta är något som 

förekommer i flertalet av de analyserade bilderna. Det är främst vanligt att framställa gudinnan 

Kali eller Shiva som monstruösa och skräckinjagande eftersom de presenteras med tvetydiga 

krafter som att förstöra och förnya, betoningen för orienten kan då läggas vid att förstöra. Det 

betyder att en avvikelse kan ske utifrån hur guden egentligen bör presenteras. Det har 

förekommit flera västerländska och orientalistiska sätt att försöka förklara och förstå de 

hinduiska gudabilderna, ett försök att förklara gudabilderna har köpmannen Ralph Fitch gjort. 

Han var på resa genom Indien under 1500-talet och mötte flera gudabilder och skrev sedan om 

dem. Bland annat skrev han ”Deras viktigaste avgudabilder är svarta och med ondskefulla 

anletsdrag, deras munnar monstruösa, deras öron förgyllda och fulla av juveler…”134 Dessa 

bilder var för honom inte begripliga, kanske för att han saknade tolkningsmetoder för dem. För 

många västerländska besökare levde hans sätt att uttrycka sig om bilderna vidare som ett 

perspektiv att se på gudarna. 

Till Bild 25 – Shiva Linga som visar Shiva i sin anikoniska form, linga, förekommer en text 

som beskriver figuren som en fallos. Detta är ett västerländskt sätt att förklara med den 

efterliknelsen, och det har gjorts sedan långt tillbaka i tiden. Det grundar sig i att orienten saknar 

tolkningsverktyg för hur det gudomliga skådandet inom hinduismen sker. Abbé Dubois var en 

missionär under 1700-talet och han beskrev lingan som oanständig och utvecklade med ”det är 

otroligt, det är omöjligt att tro, att Indiens religiösa läromästare, när de uppfann denna usla 

vidskepelse, avsåg att folket skulle ägna direkt dyrkan åt föremål, vilkas själva namn är en 

skymf mot anständigheten bland civiliserade folk."135 För de hinduer som tillber Siva i denna 

anikoniska form kan det vara väldigt provocerande att höra. Eftersom hinduerna tillber sin gud 

som är avbildad i sin naturliga form. Bilden i sig är alltså inte orientalistiskt, men framställandet 

och beskrivningen av den kan i hög grad ses ett orientalistiskt perspektiv.  

En annan sak att lyfta kan vara vilka gudar det är som presenteras i koppling till hinduismen. 

Presentationen av dem kan grunda sig i tidiga västerländska formuleringar som presenterade 

tre gudar som dominerande. Brahma presenterades som skapare, Vishnu som håller ordning 

och Shiva som förstöraren. Idag och inom hinduismen är det vanligt att Shiva, Vishnu och 

Devi(Shakti) har dominerande roller. Det är vanligt att hinduer lägger större fokus på en av 

                                                           
134 Ecks. Darsán: Det gudomliga skådandet - En introduktion till hinduisk ikonografi. 1996. 23. 
135 Ecks. Darsán: Det gudomliga skådandet - En introduktion till hinduisk ikonografi. 1996. 38. 
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dessa gudar.136 Med detta skrivet är det inte felaktigt eller en avvikelse att visa bilder på andra 

gudomar än Shiva, Vishnu och Devi. Att även presentera att Brahma som den enda guden 

behöver nödvändigtvis inte stämma in hos alla hinduer och deras tro. Därför kan en sådan  

presentation av guden vara orientalistiskt influerad, men om det är det omedvetet eller medvetet 

går inte uttrycka.  

1.1. Bilderna i relation till styrdokumentens skrivningar 

I kursplanen för religionskunskap står det att i undervisningen ska eleverna ges ”förutsättningar 

att utveckla sin förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar”. 137 

Hinduismen är en världsreligion och därför har frågor som kan kopplas till det begreppet 

studerats och analyserats i styrdokumenten. I kursplanen för religionskunskap på grundskolan 

står det i första stycket att eleverna ska bli uppmärksamma på hur människor, på olika sätt, lever 

med och uttrycker sin religion och tro. 138  Det kanske inte blir något som uppfylls endast genom 

att titta på bilderna och tillhörande texterna i läroböckerna. Detta på grund av att eleverna får 

genom läroböckerna inte djupare förklaringar till bilderna som beskriver varför människorna 

viskar i Nandis öra (Bild 24 - Nandi) eller varför en människa sitter och ber till en staty av 

Ganesha ute på gatan (Bild 10 - Ganeshastaty). Eleverna får inte nog med information och fakta 

till bilderna som gör att de kan få en sammanhängande förståelse till det visualiserade uttrycket. 

Vidare i kommentarmaterialet för kursplanen följer en utvecklande förklaring som säger att 

eleverna ska uppmärksamma att det finns övermänskliga väsen.139 Det står inte vidare om att 

det ska vara något mer specifikt eller någon specifik som ska nämnas i relation till någon 

religion. Med de formuleringarna är det upp till den som undervisar att avgöra vilka 

övermänskliga väsen som kan nämnas i koppling till en religion. Vilket i sin tur leder vidare till 

att de gudar som dessa läroböcker visualiserar är passande för presentation av hinduismen.  

Vad som går att utläsa utifrån centrala innehållet och vidareförklaringarna är bland annat att 

eleverna ska utveckla vetskap om en sammanhängande bild i religionen. Med grund i att vissa 

av bilderna i läroböckerna bland annat är beskurna och att vissa texter beskriver annat än 

                                                           
136 Dehejia. Indian Art. 1997. 138. 
137 Skolverket. Religionskunskap. Stockholm: Skolverket, 2011. 

(https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-

for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-

fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRREL01

%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f) (Hämtad 2019-03-27) 1-2. 
138 Skolverket. Läroplan för grundskolan 2011. 2011. 1. 
139 Skolverket. Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap. Stockholm: Skolverket, 2011. Reviderad 

2017. https://www.skolverket.se/publikationer?id=3829 (Hämtad 2019-01-23). 5. 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRREL01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRREL01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DGRGRREL01%26tos%3Dgr&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa219f
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hinduismens ikonografi framställs inte gudarnas egentliga syften och krafter. Det kan resultera 

i en brist av kunskap när eleverna genom undervisningen ska en sammanhängande bild av 

religionen. Det kan även bli en brist då dokumenten uttrycker att eleverna ska erhålla historia 

om religionen för att utveckla kunskap. Eleverna får delar av dessa punkter genom att kolla på 

bilderna och tillhörande texter i läroböckerna, men inte hela berättelsen. Eleverna får alltså inte 

en hel och sammanhängande bild av hinduismen bara genom bilderna och tillhörande texter. 

Sammanfattningsvis kan en säga att bilderna som finns i läroböckerna till viss del stämmer 

överens med styrdokumentens skrivningar eftersom de visar något som efterfrågas i 

dokumenten. Det går dock att vara kritisk till hur eleverna ska nå upp till de mål och riktlinjer 

som styrdokumenten efterfrågar genom att bara betrakta bilderna och tillhörande texter. Det 

kan vara av vikt att koppla samman de med den övriga texten i läroboken för att få en helhet 

till vad boken egentligen lär ut för något. Vilket leder vidare till min slutsats att bilderna i 

läroböckerna kan ha betydelse för lärandet men för att uppnå styrdokumentens mål och 

riktlinjer behöver eleverna och lärarna diskutera och reflektera över de tillsammans. Jag anser 

att bilderna bör användas som hjälpmedel för att utveckla information och fakta som gör att 

eleverna kan uppmärksamma hur människor kan leva med och uttrycka sig inom hinduismen.  

2. Slutdiskussion 
Genom den semiotiska bildanalysen framkom att mestadels av bilderna överensstämmer med 

den hinduiska ikonografin. De flesta bilderna visar statyer som mest troligt är belägna på olika 

platser i Indien. Till de flesta bilderna saknas det dock information om geografiska punkter för 

det som visas i bilderna. Samt att det saknas informationen om miljöerna runt om. En gudabild 

inom hinduismen är ofta av en berättande karaktär av teologiska berättelser eller myter vilket 

betyder att miljön kan vara väldigt betydande för den presenterande guden. Därför är det kanske 

inte ultimat att visa en beskuren bild av en gud utan att ge en full förklaring till den och miljön. 

Något som studien visar på är att det är brist av tillhörande information, eller beskrivande fakta 

om gudarna. De presenteras ofta i korthet, och med karaktäristiska drag som antingen 

skrämmande eller god. I vissa fall ges beskrivande detaljer och det förekommer oftast om bilden 

har någon utmärkande berättelse eller ett utmärkande utseende som kan liknas med fantasi och 

saga.  Detta skulle jag därför skriva är ett orientalistiskt perspektiv för gudabilderna eftersom 

de inte får den beskrivning som är rättvis för vardera gud och gudens mångfaldiga krafter. De 

olika bilderna finns där för att försöka förtydliga hinduismens gudabilder, men de ger en 

osammanhängande bild som gör att guden eller gudens sammanhang kan uppfattas som konstigt 
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och udda. Det skulle likväl kunna vara på grund av författarens idé om hur hinduismens gudar 

framställs, omedvetet kan vara orientalistiskt influerad. Detta på grund av de västerländska 

tankarna om monoteism, och hur gudar i monoteistiska religioner får eller inte får framställas. 

Det vill säga att författaren presenterar en religions gudar utifrån dennes idé om hur det är 

vanligt att framställa gudar. Därför är det viktigt att reflektera över frågan om det kan vara 

medvetenhet eller omedvetenhet.  

Religionsundervisningen behöver nå upp till de kunskapsmål som kursplanen religionskunskap 

presenterar. Genom att ha studerat bilderna i läroböckerna går det att säga att de står bra i 

relation till styrdokumenten. Eleverna ska uppmärksamma en medvetenhet om övermänskliga 

väsen, vilket bilderna visar. I styrdokumenten står även att eleverna ska bli uppmärksamma på 

hur människor lever med och uttrycker sin religion och tro. Detta kan delvis uppfyllas när 

eleverna betraktar bilderna men som är skrivet innan, de får bristande information i tillhörande 

texter. Det kan göra att de kanske inte förstår frågan om varför det finns flera gudabilder, i både 

anikoniska och ikoniska former. Därför kan bilderna behöva kompenseras med diskussioner, 

tolkningar och vidareförklaringar. 

Karaktärsbeskrivningarna till de olika läroböckerna i kapitel 3.2 ger ord på visionerna med vad 

och hur de vill förmedla information. Efter analys och studie av läroböckernas bilder och 

tillhörande texter går det utvinna likheter och skillnader mellan böckerna. I samtliga presenteras 

vissa gudar som de mest dyrkade. I böckerna är det dock olika gudar som står under just den 

kategorin men alla gudomar nämns – om inte genom bilder så är det i textform.  

Alla böckerna har skrivit om en gudomlig kraft och att det är den som kan visa sig i olika gudar. 

Därav tar de upp frågan om att hinduismen kan ses antingen som en polyteistisk eller 

monoteistisk religion. En av böckerna skriver även att hinduismen kan beskrivas som en tro på 

ingen gud, att det är en skiftande religion när det gäller tron på gud eller gudar. En likhet i alla 

böcker är att det står information om hinduismens historia och dess betydelse för de olika 

traditionerna som kan förekomma. I och med att böckerna lyfter det, då lämnar de även öppet 

för att det finns olika trosföreställningar och förhållningssätt. En annan likhet med böckerna är 

att de visar olika typer av framställanden av gudar – statyer, bilder, anikoniska och ikoniska. 

Vilket kan tyda på att alla böcker vill visa en del av hinduismens verklighet i Indien. Det vill 

säga hur gudabilder kan se ut och att de kan förekomma i både två och tredimensionella 

gestaltningar. Genom resultatet av denna studie skulle jag betona vikten av att källkritiskt 

granska läromedel. Därefter genomföra en didaktisk analys av läromedlet för att undersöka så 

det överensstämmer med vad undervisningen är tänkt att lära.  
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