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Abstract 

Are orientalist themes still present in textbooks, and if they are, how can we see them? This is 

the question I asked myself while writing this essay. To find an answer to the questions, I 

have analyzed several textbooks that are used in Swedish high schools. During said analysis I 

have held to a thesis, that traces of orientalism are present within textbooks used in religious 

studies. The essay focuses on the sections dealing with Buddhism in these textbooks. As tools 

for this analysis I have established three themes that are present in orientalist studies. These 

themes are mysticism, Buddhism as the other and idealizing of Buddhism. The analysis 

performed in this essay showed that there indeed are several signs of orientalist themes within 

Swedish textbooks, some showed more signs of these themes than others.  

After this I continue the essay with discussing in what way the presence of these themes 

collide with the purpose and values of both religious studies and high school as described in 

the national curriculum. Values such as to strive against discrimination and to develop 

students’ knowledge and abilities to analyze religion through different perspectives. This 

discussion shows that these themes do indeed collide with the above mentioned values and 

purposes. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

Sedan innan jag påbörjade min lärarutbildning har jag varit fascinerad av buddhismen. Min 

förståelse om den har ändrats och utvecklats i samma takt som jag har fått ny information om 

religionen, men det enda som aldrig förändrades var min fascination. Allt från Buddhas 

livshistoria till en dag i en enkel munks liv, från de tibetanska mantra till zenbuddisters sätt att 

meditera. Listan fortsätter och mitt intresse för buddhismens sinar aldrig. Därför var valet att 

fokusera sig på buddhism självklart för mig. Under min gymnasieskolgång stötte jag på ett 

ord under religionsundervisningen, ett ord jag aldrig hade lagt märke till förut. Orientalism 

var detta ord och under lektionerna som följde lärde jag mig mycket om hur min egen 

världsbild hade fått effekt av orientalismen. Hur min världsbild såg ut kommer jag ej gå in på, 

då detta vore en uppgift jag ej är villig att dyka in i. Jag vill endast visa att min introduktion 

till orientalismen var ögonöppnande. På grund av vikten som orientalismen har haft för mig, 

blev detta nästa självklara val till uppsatsen.  

Orientalismen i sig är ett äldre akademiskt fält med anor från kolonialtiden, inom detta fält 

studerades allting från kultur och filosofi i arabländerna till religion och språk i Kina. Det kan 

sägas att grunden i orientalism är att Västvärlden och öst är varandras motsatser. Orientalism 

som akademiskt fält trädde fram under kolonialtiden och har sitt ursprung i européers 

undersökande av olika österländska kulturer. Än idag går det att se spåren av orientalisternas 

effekt, inom både bilden av den arga och extrem religiösa mellanöstern, till bilden av den 

fredliga och filosofiska buddhismen. Orientalismens spår kan visa sig genom enkla saker, 

såsom reklamen som påstår att en skönhetsprodukt frambringar Indiens sensuella mystik. 1 På 

grund av att dessa spår fortfarande finns kvar än idag och många säkert möter detta utan att 

vara medvetna om det, är det viktig att göra personer så medvetna om orientalismen som 

möjligt. Men innan man gör detta är det dock bäst att först undersöka till vilken grad 

orientalismens spår fortfarande finns kvar inom de områden studiefälteten har haft effekt på.  

När jag har studerat buddhismen, en religion som har ofta har definierats genom 

orientalisternas ögon, har jag stött på författare som har talat om dessa orientalisters effekt och 

hur detta kan visa sig. Till exempel talar Kjell Härenstam om detta i sin bok Kan du höra 

vindhästen? Religionsdidaktik – Om konsten att välja kunskap. Inom denna bok studerade han 

                                                             
1 Hinnells, John, R. The routledge companion to the study of religion. Sid 275 
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hur den tibetanska buddhismen har presenterats inom läromedel från 1970-talet till 90-talet. 

Han inledde själv denna bok med att föra fram på vilka sätt orientalistiska upptäcktsresande 

bemötte och presenterade den tibetanska buddhismen.2 För att själv undersöka hur det går att 

se spår som finns kvar av orientalistiska aspekter idag kommer jag i denna uppsats göra en 

brukstextsanalys, som är begränsad till läromedel. Vad kan vi se för efterlämningar av de 

gamla studierna, hur presenterar man religionerna och på vems grunder görs detta? Sker detta 

genom ett västerländskt perspektiv? Vidare är jag intresserad av att undersöka till vilken grad 

sådana spår av orientalism skulle kollidera med religionskunskapsämnets värdegrund och 

syfte. Då jag har en tes att dessa spår skulle skapa problem och kanske rentutav förhindra 

elevernas inlärning och utveckling.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att göra en läromedelsanalys på buddhismavsnittet i fem 

läromedel som används på gymnasienivå. Analysen går ut på att söka efter orientalistiska spår 

inom dessa läromedel. Vidare kommer en diskussion göras angående hur dessa orientalistiska 

spår kan tänkas krocka med gymnasieskolans värdegrund samt religionskunskapsämnets 

syfte.  

 

1.3 Tes 

I denna uppsats har jag en tes om att orientalistiska spår går att finna inom buddhismavsnitten 

i läromedel på gymnasienivå. Samt att dessa spår kommer skapa problematik i samband med 

gymnasieskolans värdegrund och religionskunskapsämnets syfte.  

 

1.4 Frågeställning  

1. Hur kommer orientalistiska spår till uttryck inom de utvalda läromedlen? 

2. Hur blir dessa spår problematiska i samband med gymnasieskolans värdegrund och 

religionskunskapsämnets syfte? 

                                                             
2 Härenstam, Kjell. Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap. Lund: 

studentlitteratur. 2000. Sid 7 – 8 
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1.5 Teori  

En central fråga för denna uppsats är hur man på ett pålitligt sätt ska återfinna orientalistiska 

aspekter inom läromedel avsedda för religionsundervisning på gymnasienivå. För att kunna 

göra detta kommer jag forma ett flertal teman som ska representera dessa aspekter och 

fungera som verktyg för att analysera de olika läromedlen.  

De teman som kommer användas är mystik, buddhism som det andra och idealisering av 

buddhism. Orsaken till varför dessa har valts är för att de ofta uppkommer i samband med 

orientalism och de som har studerat detta. Till exempel tar Richard King upp orientalismens 

fokus på att mystik är något centralt för orienten och dess religioner.3 Eftersom orientalismen 

innefattar ett sådant fokus, skulle hänvisande till mystik i samband med orienten vara ett spår 

av orientalism.  På grund av dess relevans kommer mycket av detta avsnitt vara baserat på 

Kings forskning.  

Även fast termer som mystik kan återfinnas inom orientalismen, är det inte uppenbart vad 

detta innebär eller hur detta ska tolkas. Speciellt inte i samband med denna uppsats. För att 

göra detta tydligt kommer jag först göra en generell introduktion av temat, sedan sker en 

nyansering av det för att påvisa de olika sätt som temat kan tolkas. Efter detta kommer jag 

definiera precis hur jag kommer använda mig av termen i det tema denna skall stå som grund 

för. Innan allt detta görs kommer jag dock först göra en kort presentation av orientalismen. 

 

1.5.1 Orientalism 

Orientalism kan förklaras som en västerländsk fascination av orienten samt en ståndpunkt där 

man drar en tydlig gräns mellan orienten och västvärlden, där dessa blir varandras motsatser. 

Orienten syftar på majoriteten av länderna i Mellanöstern, samt Öst- och Sydasien. När 

forskare förknippade positiva och negativa egenskaper med orienten, förknippades samtidigt 

egenskapernas motsatser med västvärlden, medan Orienten (Öst) stod för det irrationella stod 

Occidenten (Väst) för det rationella. Alltså medan man skapade västerländska definitioner av 

Öst ledde dessa oundvikligt till definitioner av Väst. 

                                                             
3 King, Richard. Orientalism and Religion. Postcolonial Theory, India and ”The Mystic East”. London: 

Routledge, 1999. Sid 32 
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Orientalismen har blivit sedd som både problematisk och förtryckande under 1900-talet och 

framåt och en av de största förespråkarna till denna kritik är Edward Said. När hans bok 

Orientalism först blev publicerad 1978 innehöll denna kapitel efter kapitel av kritik mot 

västvärldens koncept och studerande av orienten. Said menar att orientalism kan delas upp i tre 

interlänkade kategorier. Den första är det akademiska studerandet om orienten, den andra är 

tankesättet som är baserat på uppdelandet av Öst och Väst. Den tredje kategorin är den 

företagande institutionen med auktoritet att dominera, kontrollera och underordna folket och 

kulturerna av orienten.4 Richard King beskriver Saids tre kategorier så här: 

For Said the mutual intersection of these three dimensions of Orientalism demonstrates 

the complicity between Western discourses about the Orient and Western 

colonialism. Orientalism then is primarily a ‘Western style for dominating, 

restructuring, and having authority over the Orient’ (Said 1978: 3).5 

 

Genom detta kan vi se att orientalismens fokus ligger på att kritisera vida accepterade normer 

om orienten och västvärlden, samt att framföra var dessa normer härstammar från.  

 

1.5.2 Mystik 

Ordet mystik har betydelsen ”att stänga” och finner sina rötter i grekiska, en avledning av 

ordet är mystikos vilket i sin tur innebär ”den invigde”.6 Med detta kan man tydligt se hur 

ordet har ett esoteriskt sammanhang. I en religiös kontext kan ordet ha fokus på ett flertal 

olika plan. Ett exempel på ett sådant plan är den personliga upplevelsen, också kallad 

enhetsupplevelsen. Denna kan förklaras genom att man känner av en närvaro som är större än 

en själv, genom till exempel visioner. Detta innebär att en av de mest väsentliga delarna av 

mystiken är en union mellan Gud och själen. Margaret Smith beskriver mystiken på följande 

sätt: 

                                                             
4 Hinnells, John, R. The routledge companion to the study of religion. 2 uppl. New York: Routledge, 2010. E-

bok. Sid 276 
5 Hinnells, John, R. The routledge companion to the study of religion. Sid 276 
6 King, Richard. Orientalism and Religion. Postcolonial Theory, India and ”The Mystic East”. Sid 14  
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The most vital element in all true religions, rising up in revolt against the cold formality and 

religious torpor… The aim of the mystics,7 is to establish a conscious relation with the 

Absolute, in which they find the personal object of love.8 

Denna kontakt med närvaron, här hänvisad till ”the Absolute”, blir det målet för mystikern. 

För att uppnå kontakten med en högre närvaro kan metoder som meditation och bön 

användas, något som fokuserar personen mot närvaron. På grund av detta kan man kalla 

sådana här metoder för mystikens praxis, dock kan utseendet av dessa metoder skifta enormt 

beroende på religion och kontext.  

Ett problem som framkommer med hur begreppet mystik har använts, ligger i sättet man har 

applicerat detta på ett stort antal religioner, då språket har använts inom studier med en väster- 

och kristencentrerad utgångspunkt. 9 I svar på detta har man argumenterat att mystik 

förekommer inom alla religioner, oavsett ifall språket har grunden i en kristencentrerad värld. 

Ett argument för detta är att mystiken har en nära relation till metafysiken. Vilket, kort 

förklarat är en gren av filosofi inom vilken man behandlar frågan om verklighetens 

grundläggande natur. Detta menas vara ett fenomen som förekommer inom alla religioner. 

Vidare är ett av argumenten att mystik till en viss grad är en del av esoterism, vilket syftar på 

hemliga läror och fördolda kunskaper. Detta är en tänkbar koppling om man ser tillbaka till 

ordets ursprungliga innebörd.  

Mystiken har länge blivit uppfattad som irrationell och esoterisk. Då det inom västvärlden var 

centralt med blev den irrationella mystiken något västvärlden inte ville associera sig med, då 

det viktiga var att visa på sin rationalitet. En effekt av detta blev att mystiken kom att 

associeras med Orienten, då denna utpekades som Occidenten (Västvärldens) irrationella 

motpart. Självklart är detta ej en rättvis förklaring, då det inte bara grovt förenklar och 

generaliserar Asiens olika länder, utan samma problematik framkommer i västvärlden. Denna 

framställs som homogen och entydig.10 

Det är tydligt att mystiken är esoterisk och kan kräva en del personlig upplevelse för att förstå, 

vilket kan göra det otydligt hur detta ska fungera som ett verktyg för en läromedelsanalys. 

Dock är det inte själva mystiken som jag har tänkt använda mig av. Istället kommer jag 

undersöka när läromedel hänvisar till mystiken och ifall författarna försöker beskriva och 

                                                             
7 I samband med enhetsupplevelsen 
8 King, Richard. Orientalism and Religion. Postcolonial Theory, India and ”The Mystic East”. Sid 7 
9 King, Richard. Orientalism and Religion. Postcolonial Theory, India and ”The Mystic East”. Sid 7 
10 King, Richard. Orientalism and Religion. Postcolonial Theory, India and ”The Mystic East”. Sid 32-34 
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förklara buddhismen utifrån mystik. Alltså utifrån ett fenomen som ej kan förstås helt utan 

personlig erfarenhet och som länge har förknippats med en irrationell Orient, att försöka 

förklara buddhism utifrån detta kan leda till religionen endast framträder som främmande och 

eleverna får ett slags ”vi och dem” förhållningssätt. 

1.5.3 Buddhism som det andra 

Buddhism som det andra syftar på en lång tradition där Occidenten (Väst) har gjort Orienten 

(Öst) till sin motpol. Detta ledde till att när forskare inom orientalismen skapade definitioner 

av Orienten, som irrationell och esoterisk, formades samtidigt en klar definition av Väst. 

Nämligen som rationell och förnuftig. På så sätt blev det som Orientens grunder, Occidentens 

motsatser. En vanlig illustrering av Orienten var som en primitiv och irrationell värld som 

förlitade sig på dogmatik. Medan Occidenten var civiliserad och moderniserad, något som 

man eftersökte att dela med sig av till Orienten för att hjälpa denna ut ur sin primitivitet.11 

Detta skapade en enformig och ibland idealiserad bild av Orienten, som ofta blev förkastad 

för dess brister. Fler exempel på vad Orienten förknippades med är den irrationella mystiken, 

som beskrevs i den föregående delen, medan Occidenten var direkt kopplad till filosofin. 

Mystiken var förklarad som religiös irrationalitet medan filosofin var sekulär rationalitet.12 

Occidenten definierade sig utifrån de principer som ansågs värdefulla, rationalitet och 

modernism, medan Orienten menades vara begravd under irrationell mystik och primitiv 

dogmatism.  

Dock medan Orienten ofta har förknippats med ovanstående brister, har Orienten också 

förknippats med värden och resurser som har förklarats ytterst positiva. Samtidigt som 

Orienten påstods innehålla primitiv dogmatism och irrationalitet menade man också att denna 

var en källa till uråldrig visdom, Orienten sades innefatta tidlös spiritualitet.13 Detta visar att 

när Occidenten definierar Orienten måste inte detta utlöpa i negativa mönster, det behöver 

inte innefatta en form av intellektuellt och kulturellt förtryck. Dock visar sig problematiken på 

andra sätt. Nämligen i att denna strävan efter generaliserade definitioner av enorma 

geografiska områden, leder till att dessa blir presenterade som homogena och entydiga. Detta 

                                                             
11 Hinnells, John, R. The routledge companion to the study of religion. Sid 275 
12 King, Richard. Orientalism and Religion. Postcolonial Theory, India and ”The Mystic East”. Sid 32 
13 Hinnells, John, R. The routledge companion to the study of religion. Sid 275 



7 
 

är förstås inte sant, det går att finna rationell filosofi inom Orienten på samma sätt som den så 

kallade irrationella mystiken går att återfinna inom Occidenten. 14 

Inom detta tema är det påvisat hur Orienten har kommit att definieras som de andra, samt att 

detta ej måste leda till negativa slutsatser men fortfarande förfaller sig som falskt. Dock är 

temats namn inte ”Orienten som de andra” utan ”Buddhism som det andra”. Detta leder oss 

till hur buddhism har kommit att definieras och sanning är att denna har definierats med 

liknande värden, irrationell mystik på primitiv dogmatism. Samtidigt som denna förklaras 

vara en källa av uråldrig spiritualitet och visdom. Ett givande exempel för att påvisa detta är 

den tibetanska buddhismen, som ofta har fallit en dikotomi som antingen har förkastat den till 

avgrunden, eller höjt den till skyarna. Vissa orientalistiska författare menade att det var ett 

centrum för en degenerad version av buddhism som styrdes av ett girigt munkskap, medan 

andra påstod att Tibet var ett centrum för djupare insikt och kunskap.15 

Temat som ett verktyg kommer utformas på så sätt att denna ej kommer göra skillnad på en 

positiv eller negativ definition av buddhism som det andra. Utan det som kommer pekas ut är 

om läromedlet framför buddhism som markant motsatt till västvärlden, oavsett ifall detta 

förfaller i ett negativt eller positivt ljus. Ett sådant förhållningssätt behöver inte alltid vara helt 

tydligt, utan kan gå att finna mellan raderna. Möjligen ifall läromedlet presenterar 

buddhismen på ett sätt där man inte direkt benämner dem som främmande men att detta ändå 

framkommer genom text eller bild. Alltså kommer temat undersöka när buddhism framställs 

på ett sätt som gör den till en motpol för västvärlden och när läromedlen presenterar 

religionen på ett sätt som kan leda till att man ser denna som främmande. 

 

1.5.4 Idealisering av buddhism 

Västvärlden har ofta sett på buddhismen med en viss fascination. Man har presenterat den 

som en rationell religion, en ateistisk religion eller som att egentligen endast var en filosofi. 

På så sätt har man lyft fram de delar av buddhism som man ansåg vara passande. Exempelvis 

blev en version av zen buddhism populär bland så kallade ”beat” poeter. Under den senare 

tiden har också den tibetanska buddhismen fått en större plats i ljuset genom dess ledare, 

                                                             
14 King, Richard. Orientalism and Religion. Postcolonial Theory, India and ”The Mystic East”. Sid 32 
15 Härenstam, Kjell. Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap. Sid 7 – 8 
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Dalai Lamas mer aktiva roll inom både politik och media.16 Samtidigt kunde man också lyfta 

fram andra aspekter av Orienten som man ansåg fascinerande. Exempelvis att denna skulle 

vara en källa av uråldrig och djup visdom. 

Inom det förra temat förde jag fram något liknande, att ett ”vi och dem”- tänkande ej måste 

härstamma från negativa synpunkter, det kan komma från positiva men ändå vilseledande 

grunder. Även fast informationen inte presenterar religionen på ett nedvärderande sätt, kan 

detta istället få religionen att framstå som homogen och felpresentera denna. Hur detta kan 

vara vilseledande går det att se i folks syn av buddhismen under 1900-talet. I buddhismen såg 

man en religion utan ritualer, institutioner eller någon skapargud. Man såg det som en religion 

för individen.17 En sådan presentation av buddhism är ej helt ovanlig, samt kan det 

framkomma att buddhismen menas vara en religion som alltid förkastar allt våld, man påvisar 

och problematiserar inte de gånger som buddhism och buddhister har använt sig av våld.18 Det 

är på grund av både den akademiska och den samhälleliga fascinationen av buddhism som 

temat idealisering av buddhism blir centralt. Det är viktigt att vara medveten om att det ej 

endast måste vara hela buddhismen som idealiseras för att detta ska bli problematisk, det en 

specifik del av buddhismen som förklaras på ett allt för generaliserat sätt. Exempel på detta 

kan tas från forskare under 1800 – 1900 talet, då framförde den tibetanska buddhismen som 

idealiserad. Denna form av buddhism hade inte endast fått vara orörd av västvärlden, utan den 

menades också innehålla en uråldrig visdom och djupare insikt.19  

Som verktyg ska detta tema användas på följande sätt. Jag kommer undersöka när läromedel 

förhåller sig till buddhismen på ett sätt som endast lägger fokus vid en del av religionen eller 

idealiserar och generaliserar alltet angående buddhismen. Exempelvis kan vara ifall ett 

läromedel presenterar buddhismen som en helt fredlig religion där våld endast anses fel. Samt 

ifall religionen menas vara fullt emot eller för vissa livsinriktade tjänster, abort eller 

dödshjälp. Skulle sådana idealiseringar framkomma kommer dessa analyseras för att 

framställa till vilken grad de är problematiska och ifall läromedlet generaliserar till en alldeles 

för stort grad. 

                                                             
16 Lopez, Donald, S. Jr. Critical term for the study of buddhism. Chicago: The University of Chicago press, 2005. 

Sid 1 
17 Lopez, Donald, S. Jr. Critical term for the study of buddhism. Sid 1 
18 Lindgren, Tomas. Religion och konflikt: komplexa samband, komplexa orsaker. Skellefteå: Artos & Norma, 

2014. Sid 97 – 98 
19 Härenstam, Kjell. Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap. Sid 7 
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1.6 Metod  

Metoden som är vald för denna uppsats är en som ska lösa ett problem som kan framstå i 

brukstextanalyser, alltså att analytikern ej ger texten möjlighet att försvara sig. Denna går in 

med fördomar om vad hen kommer finna och på så sätt riskerar att ta in information som ej 

nödvändigtvis är där. För att bemöta och kontrollera detta problem kommer jag använda mig 

av den hermeneutiska metoden. Inom The routledge handbook of research methods in the 

study of religion beskriver Ingvild Sælid Gilhus en av riktlinjerna med metoden så här:  

The first guideline in using a hermeneutic method is to read the text slowly and thoroughly. 

A text can be read hundreds of times—forward, backward and crosswise—yielding new 

information each time. In accordance with the model of the hermeneutic circle, one goes to 

the text with one’s prejudices and then projects meanings into it. The knowledge obtained 

by the initial reading modifies one’s prejudices and the text gets a richer interpretation in 

each of the following readings. 

Vad Gilhus skriver om här är den hermeneutiska cirkeln, vilket syftar på hur man läser en text 

noggrant genom att undersöka denna fram och tillbaka för att verkligen förstå och kunna tolka 

innehållet. För att djupare förstå den hermeneutiska cirkeln är det givande att först få en 

djupare förståelse av vad en hermeneutisk metod innebär. 

En hermeneutisk metod är en form av analytisk tolkningsmodell där den undersökande går 

igenom materialet ett flertal gånger för att förstå detta, med hjälp av detta går man in i en så 

kallad ”levande dialog med det skrivna”.20 För att uppnå detta finns det ett flertal guidelinjer 

som kan användas, samt frågor man kan ställa till sig själv och till texten under själva 

läsningen. Man bör läsa texten sakta och noggrant, för att sedan gå tillbaka och läsa om texten 

igen. Hermeneutiken menar att en text kan läsas hundra gånger och varje gång ge läsaren ny 

information. Eftersom att läsaren går in i texten med fördomar och förutfattade meningar, 

kommer dessa fördomar ändras genom läsandet och en ny läsning ger läsaren en ny bild.21 

Utöver detta är det också centralt inom hermeneutiken att ställa nya frågor till texten, frågor 

som kan leda till ny förståelse. Förståelse som inte ens författaren möjligtvis såg inom texten 

                                                             
20 Hellspong, Lennart. Metoder för brukstextanalys. Studentlitteratur AB, 2001. Sid 160 
21 Stausberg, Michael & Engler, Steven. The Routledge Handbook of research methods in the study of religion. 

Routledge, 2011 sid 276 
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vid själva skrivandet.22 Att använda sig av den förutnämnda hermeneutiska cirkeln vore 

enormt givande i ett försök att finna orientalistiska teman inom läromedlet. Speciellt eftersom 

att dessa teman inte nödvändigtvis kommer vara helt uppenbara, utan kommer kräva mycket 

tolkande och att förbise mina egna ingående reaktioner och fördomar. Som jag beskrev förut 

är frågor centralt för hermeneutiken och också inom den hermeneutiska cirkeln finns ett flertal 

frågor man ska ställa till sig under läsandet. Frågor så som vilken stil författaren använder sig 

av? Lämnar författaren texten öppen för tolkning eller försöker denna hålla texten entydig? 

Ifall man ej redan känner till kontexten, går denna att ana utifrån läsandet? Allt detta och fler, 

är frågor som hör hemma inom en hermeneutisk analys. 

Den hermeneutiska metoden presenteras här endast i användandet av att tolka en text för 

själva tolkandets skull, ej att försöka finna en koppling till en specifik kontext. Detta är dock 

sättet som jag kommer använda mig av metoden för att finna svar på mina frågeställningar. 

Syftet med frågeställningen är att försöka finna ifall buddhismavsnitten inom ett urval av 

nutida läromedel har en koppling till orientalismen, mer specifikt till teman som kan 

förekomma i orientalistiska studier. För att kunna undersöka detta behövs det först och främst 

en noggrann och grundlig genomgång av läromedlet, något som den hermeneutiska cirkeln 

kommer fungera som verktyg för. Denna metod kommer också vara effektiv för att gå bortom 

mina egna fördomar och ge materialet en så rättvis fight som möjligt! 

Eftersom läromedelsanalysen inom uppsatsen utgår ifrån att orientalistiska spår går att 

återfinna inom läromedel, blir självkritik något centralt för själva analysen. Detta för att 

svaren ska bli rättvisa och grundligt utformade och inga förhastade slutsatser ska dras. Som 

förklarat förut kommer metoden för denna analys vara den hermeneutiska cirkeln, då det finns 

tydliga belägg till varför denna blir passande här. Ett exempel på sådana goda belägg 

metodens fokus på tillämpning. Så som att tillämpa textens tankar på något den själv inte tar 

upp. I detta fall skulle det innebära att ta upp texten i olika kontexter för att se ifall den har ett 

mer västerländskt förhållningssätt. Med detta kan man möjligtvis samtidigt finna ifall de 

teman som har beskrivits framkommer. Vidare kommer de olika frågor som jag har beskrivit 

förut användas tillsammans med några fler. Exempel på dessa är: Hur förändras din bild av 

texten under läsandets gång? Har textens svårtolkade eller flertydiga inslag? Vidare kommer 

en så kallad tolkningscirkel användas grundligt under läsandet. Denna kan beskrivas som en 

                                                             
22 Stausberg, Michael & Engler, Steven. The Routledge Handbook of research methods in the study of religion. 

Sid 278 
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positiv rundgång i texten då man låter olika sidor kasta ljus över varandra. Att man på ett 

medvetet sätt använder sig av textens helhet för att förstå delarna och vice versa. 23 

Inom min andra frågeställning kommer jag föra en diskussion. Frågeställningen här är: Hur 

blir dessa (orientalistiska) spår problematiska i samband med gymnasieskolans värdegrund 

och religionskunskapsämnets syfte? För denna diskussion har jag inom bakgrundsavsnittet 

beskrivit ett antal delar av gymnasieskolans värdegrund samt religionskunskapsämnets syfte. 

Med hjälp av denna information kommer jag analysera mitt resultat för att komma fram till 

om detta krockar med antingen värdegrunden eller syftet. Här är det igen centralt att använda 

sig en hermeneutisk metod av samma orsaker som har beskrivits förut. För att bemöta egna 

fördomar och förutfattade meningar, samt för att gå in i en levande dialog med texten. 

1.7 Material 

Materialet för denna uppsats är fem läromedel som antingen har blivit utgivna eller fått nya 

upplagor efter Gy 2011, syftande på skolreformen som skedde då. Dessa har valts eftersom 

det är mer troligt att de används inom dagens undervisning. Kurs 1 och 2 syftar på två nivåer 

av ämnet religionskunskap, där kurs 1 är grundläggande och kurs 2 är mer fördjupande. Fyra 

av läromedlen som har valts är syftade för kurs 1 och 2 inom religionskunskap på 

gymnasienivå, medan den femte boken endast är syftad för kurs 1. Det femte läromedlet har 

valts till denna uppsats för att undersöka ifall de orientalistiska temana går att återfinna inom 

denna på något annorlunda sätt på grund av dessa grundläggande nivå. Eller ifall till vilken 

grad dessa framkommer är helt beroende av boken själv. 

 

Religion 1 & 2, specialisering 

Religion 1 & 2, specialisering är författad av Birgitta Thulin och Sten Elm. Det är en tredje 

upplaga och är utgiven 2012. Författarna menar att detta är ett läromedel för de 

studieförberedande programmen och menar att den är helt anpassad till Gy 2011. Boken är 

uppdelad i tre delar, religion 1, religion 2 och religion specialisering, vilken innehåller fyra 

temaavsnitt. Läromedlet syftar till att ge eleverna kunskap angående religionerna, etik och 

moral, samt ett flertal livsåskådningar som New Age, Humanism och Existentialism. Denna 

tar också upp relationen mellan religion och vetenskap. Den första delen, Religion 1, är delvis 

                                                             
23 Hellspong, Lennart. Metoder för brukstextanalys. Sid 165 
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uppdelat i Hinduism, Buddhism, Judendom, Kristendom och Islam24, Judendom, Kristendom 

och Islam. Vidare tar boken upp diverse livsåskådningar, etiska förhållningssätt samt 

gudsuppfattningar. 

Inom förordet förklarar författarna att Religion 2 avsnittet är gjort för att tillfredsställa det 

fokus som Gy 2011 betonar, nämligen fokus på att utveckla elevers förmåga att använda 

etiska begrepp, teorier och modeller. Samt att utveckla deras förmåga att analysera etiska 

frågor. Det sista avsnittet, Religion specialisering, är menat som ett underlag för uppstarten av 

elevernas specialisering. Boken innehåller också ett flertal teman och fördjupningar som 

eleverna kan arbeta vidare med på olika nivåer.  

 

Religion 1 & 2, liv och mening 

Detta läromedel är författat av Gunilla Rundblom och Leif Berg och är utgivet 2014. Likt det 

förra läromedlet är denna också anpassad för Gy 2011. Detta skriver inte författarna direkt 

själva men det framkommer av själva innehållet, så som dess fokus på etik och 

livsåskådningar. Boken täcker både kurs 1 och 2 inom religionskunskap och är uppdelad i två 

delar. Den första delen inleder med en fenomenologiskt präglad beskrivning av vad religion 

är, efter detta presenteras de olika världsreligionerna. Den andra delen presenteras i 

läromedlet som ett ”etiskt smörgårdsbord” som syftar till utveckla elevernas förmåga att 

analysera och diskutera livsfrågor samt etik och moral. Det finns flera frågor här som blir 

ställda till eleverna, frågor som inte har några direkta svar utan ska vara till för att skapa en 

djupare diskussion. Exempel på sådana frågor är ifall människan är mer värdefull än djuret, 

vad meningen är med våra liv. Tillsammans med detta förs insiderperspektiv av religionen 

fram flera gånger i boken, i syfte att ge eleverna en mer konkret och autentisk källa. 

Författarna menar själva att de frågor som ställs inom den inte kan svaras rätt på, men att alla 

kan och bör försöka. 

 

Relief, livsvägar. Religionskunskap för kurs 1 

Nils-Åke Tidman och Kerstin Wallin författade detta läromedel, vilket utgavs 2012 och är en 

andra upplaga. Boken är precis som titeln avslöjar, endast avsedd för kurs 1 inom 

                                                             
24 Detta är ett kapitel i boken där alla tre religioner förs fram, sedan får varje religion ett eget kapitel. 
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religionskunskap. I läromedlet presenteras de olika världsreligionerna och man försöker hålla 

denna presentation kort och samtidigt tydlig. Det förs fram ett flertal exempel på olika 

utövare, både i och utanför Sverige. Dessutom redogörs det för flera intervjuer som har gjorts 

med religiösa inom de olika kapitlen. Dock förklaras det i förorden att de intervjuade endast 

ska stå för att presentera sig själva, inte förklara sin religion eller livsåskådning.  

Det inledande kapitlet i boken heter Varför religion? Och ger information angående hur synen 

på religion kan variera, att intresset för religion ökar i världen, med mera. I förordet beskriver 

man dessutom hur man vill sträva för att inte presentera religionerna på sätt som kan få dem 

att framstå som exotiska, främmande eller avlägsna. Man vill påvisa att religion är något 

ytterst mänskligt och försöker förhålla det så nära läsarens vardag som möjligt. Boken är som 

sagt uppdelad i kapitel om de olika världsreligionerna, utöver detta finns ett etik kapitel som 

innehåller ett flertal case som eleverna kan få möjlighet att arbeta med. Detta till syftet med 

att utveckla deras förmåga att analysera och diskutera etiska frågor och dilemman. Något som 

visar på hur boken förhåller sig till Gy 2011. 

 

Religion: En mosaik 

Detta läromedel är författad av Olov Jansson, Linda Karlsson och Christer Hedin. Det 

huvudsakliga syftet med boken beskrivs i förorden att skapa en lätt tillgänglig och modern 

lärobok som visar hur det är att leva som religiös i Sverige och i resten av världen. Författarna 

har skrivit boken på ett sätt så att denna kan användas i flera olika sorters undervisning, så 

som tematisk eller problemlösande.  

För att uppnå detta är boken uppdelad i tre block. Det inledande blocket fokuserar på kulturer 

och religioner samt hur dessa håller ihop samtidigt som de är föränderliga. Det andra blocket 

är utformad med presentationer om olika religioner och livsåskådningar, där eleverna får den 

grundläggande information de behöver om dessa. Avslutningsvis behandlar det tredje blocket 

fyra olika teman. Dessa är etik, identitet, kärlek och död. För att medverka i 

problemlösningsundervisningen har boken framställt diskussionsfrågor som utspridda bland 

de olika blocken.  

 

Religion och sånt 



14 
 

Börge Ring är författaren av detta läromedel och inleder i förordet med att boken handlar om 

viktiga frågor. Som Varifrån kommer vi, varför finns vi här och vad händer med oss efter 

döden? Detta är den fjärde upplagan av läromedlet och denna upplaga har ett nytt 

inledningskapitel som presenterar livsåskådning och identitet, detta tillades för att läromedlet 

ska vara anpassat till Gy11. Vidare berör detta inledningskapitel också sexualitet, kön samt 

kulturens komplexitet.  

Etiken får plats inom läromedlet både genom utspridda diskussionsfrågor samt en mer samlad 

presentation. På samma sätt som etiken är kvinnans och mannens roll utspridda inom de olika 

kapitlen. Slutligen behandlar läromedlet olika nya religiösa rörelser.  

 

 

1.8 Avgränsning 

Denna uppsats kommer lägga fokus på hur läromedel presenterar buddhismen. Fokus för 

uppsatsen kommer ej vara ifall buddhismavsnitten är välskrivna eller påvisar god förståelse 

för buddhismen. Detta fokus kommer ligga helt på när orientalistiska spår, i sammanhållning 

med mina etablerade teman, framkommer inom avsnitten. Tre olika teman har valts som 

verktyg för analysen, dessa teman har valts ut på grund av att de har vanliga inom de böcker 

jag använt för att etablera mina teman. Dessutom har, efter vidare undersökning, visat sig vara 

effektiva som verktyg då de ej är för snäva eller för öppna för att användas. Då min egen 

utbildning är inriktad mot gymnasienivå är det endast läromedel för denna nivå som kommer 

användas. Vidare ska de analyserade läromedlen vara utgivna efter 2011 för att de ska vara 

anpassade för Gy11. Detta för att undvika att läromedlen ska ursäktas på grund av att de är 

äldre och att informationen har blivit mer välskriven inom nyare läromedel. 

 

1.9 Tidigare forskning 

Då min egen uppsats är en läromedelsanalys av buddhismavsnitt, blir det centralt att jag är 

medveten om hur analytiker förut har arbetat med läromedel. Samt att jag har en förståelse 

angående hur forskare fokuserat på buddhism i sammanhang med undervisning. På grund av 

detta har jag format detta avsnitt i två delar. Den första är helt enkelt läromedelsanalyser och 

inom denna del presenterar jag ett flertal analytikers arbete, hur de har arbetat samt på vilket 
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sätt detta relaterar till min egen uppsats. Här är inte det viktigaste att de olika analyserna har 

samma fokus som mitt eget eller att de analyserar samma ämne eller religion, utan det 

centrala blir som sagt att presentera hur dessa analytiker har arbetat i jämförelse med min 

egen uppsats.  

Den andra delen av detta avsnitt kallar jag Buddhismens samband med pedagogik, vilket är 

precis vad som introduceras här. Det finns flera författare och forskare som har undersökt 

sådant som vilken betydelse insider- och outsiderroller har inom klassrummet, samt hur 

användandet av dessa kan bli både positiva och problematiska. Insider- och outsiderroller 

syftar på personer som är deltagande i en religion och personer som är utomstående, där 

insider är den tidigare och outsider den senare. Dessutom har det gjorts studier som tar upp 

första- och andrahandsinvandrade buddhisters syn på religionsundervisningen, med speciellt 

fokus på buddhismen. Dessa får framföra hur de anser att religionen har presenterats samt vad 

de anser är positivt och negativt. Inom denna del av den tidigare forskningen är det tydligt att 

det finns en stor variation på innehållet i de olika studierna som har gjorts, vilket blir till 

uppsatsens fördel. Religionsundervisning kan alltid bli problematisk, möjligen på grund av 

oförståelse eller genom försöken att lära ut en religion de som redan är utövare av denna. På 

så sätt blir det central att vara medveten om på vilka sätt forskare och författare 

problematiserar buddhismundervisningen, samt hur dessa utövare av religionen känner att 

deras religion blir presenterad. 

 

1.9.1 Läromedelsanalyser 

Inom läromedelsanalyser angående religionsämnet blir ofta fokus på hur rättvist en religion 

presenteras inom läromedlet. Exempel kan tas från Jonas Otterbecks What is reasonable to 

demand? Islam in Swedish textbooks där han för fram ett flertal svenska läromedel och tar upp 

på vilka sätt dessa presenterar islam. När religionen presenteras inom läromedlen behöver inte 

det viktiga vara att ifrågasätta ifall presentationen är korrekt eller inte, utan istället hur denna 

bild presenterar religionen för eleverna. Detta blir mer centralt eftersom det kan komma att 

forma hur eleverna uppfattar religionen både i och utanför klassrummet.25 Detta är något som 

kan relateras till ämnet i min egen uppsats. Så som att finna hur vissa fakta och presentationer 

kan skapa mer förvirring och göra mer skada än nytta för eleverna.  Otterbeck tar ett sådant 

                                                             
25 Härenstam, Kjell. En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker. 

Skolverket, 2006. Sid 8 
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exempel i hur ett läromedel inom religionsämnet tar fram begreppet sharia och direkt 

associerar det med våld och bestraffning. Medan detta inte är en helt fackligt inkorrekt 

presentation av sharia är det fortfarande aktuellt att ifrågasätta valet av fakta. Otterbeck 

skriver själv:  

We should ask ourselves why the author has chosen these particular examples to 

represent sharia, examples which clearly fit the discourse which Said (1978) 

called Orientalism (…)26 

Otterbecks syfte med denna artikel är inte att göra en rättvis presentation av de utvalda 

läromedel, utan han har endast gått in för att uppmärksamma problematiken i dessa.  

I Kjell Härenstams undersökning En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i 

ett urval av läroböcker förs en liknande diskussion, angående hur representationer inom 

läromedel stämmer överens med de värdegrunder som framhålls av läroplanerna för 

grundskolan respektive gymnasieskolan. Härenstam fokuserar på det innehåll i 

värdegrunderna som handlar om människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 

alla människors lika värde, med mera.27  I sin undersökning ger han endast fokus på hinduism 

och islam inom läromedel. 

I denna påpekar han själv problematiken med att skriva läromedel, då det är omöjligt att på så 

få sidor kunna ge en rimlig bild av en världsreligion. Vilket gör det alltmer centralt att inte 

kritisera att läromedlet inte kunde ge en rimlig bild, utan istället vilken bild läromedlet har 

valt som representativt. Här gör Härenstam något som är till stor skillnad från min egen 

uppsats, då han låter läromedlen försvara sig i undersökningen. Han för fram både hur dessa 

blir problematiska men också de gånger som de gör ett bättre jobb och skapar en mer rättvis 

bild. Detta är dock självklart eftersom hans granskning har som uppgift att framställa hur 

läromedlen förhåller sig och inte förhåller sig till läroplanen. Ett exempel på hur han gör detta 

är när han i sin granskning tar upp hur ett läromedel beskrev att västerländska bedömare 

hävdar att shiiter även idag har en särskild beredvillighet att dö för sin religion. Härenstam tar 

upp hur sådana förklaringar ger ett intryck av islam som en religion som motsäger sig 

människolivets okränkbarhet. Direkt påpekar Härenstam att detta påstående blir 

problematiskt. Detta eftersom det inte framhålls att man kan finna martyrer i flera andra 

                                                             
26 Otterbeck, Jonas. What is reasonable to demand? Islam in Swedish textbooks. Journal of Ethnic and Migration 

Studies, July 2005, Vol.31(4), pp.795-812 . Sid 8 - 9 
27 Härenstam, Kjell. En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker. sid 4 
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sammanhang utöver religiösa och i flera andra religioner. Efter detta lyfter Härenstam fram att 

läromedlet i ett senare avsnitt betonar att de flesta muslimer tar avstånd från våld och 

martyrskap, oavsett om de är shia- eller sunnimuslimer.28  

Kjell Härenstam har gjort den kronologiska läromedelsanalysen Kan du höra vindhästen? 

Inom denna bok fokuserar Härenstam på hur läromedel sedan 1960-talet och framåt har 

beskrivit den tibetanska buddhismen. Där han påpekar att man tidigt kan se skildringar som 

antingen förkastar denna form av buddhism som en perversion av den originella tron, till 

forskare och upptäcktsresare som hyllar denna tradition som en autentisk och ursprunglig 

form av buddhism.29 Härenstam menar att grunden till varför dessa äldre läromedel kan bli 

vilseledande är på grund av att de hämtade information ur äldre kunskap, kunskap som 

hämtades med det specifika syftet att finna en rationell religion.30 Detta länkar Härenstam till 

orientalismen, inom vilken det var tydligt att forskares egna intryck och föreställningar tog 

större plats än objektiva undersökningar. Tankarna att äldre studier har efterlämningar som 

har format eller haft inflytande på mer nutida läromedel är kärnan i min egen uppsats. Dock 

blir en direkt skillnad mellan min egen uppsats och Härenstams bok att hans forskning följer 

en kronologisk utveckling, medan min egen undersökning endast förhåller sig till nutida 

läromedel.  

 

1.9.2 Buddhismens samband med pedagogik 

Inom forskning om pedagogik angående buddhism har ett framkommande fokus varit hur 

man inom undervisningen ska förhålla sig till buddhistiska insiders, samt hur buddhistisk 

praktik och lära kan vara användbara verktyg för pedagoger.  

Phra Nicholas Thanissaro i artikeln Teaching buddhism in Britain’s schools: redefining the 

insider role tar fram ett flertal sätt som man kan förhålla sig till insiders. Han lyfter sedan 

fram både positiva och negativa sidor av dessa förhållningssätt. Exempelvis diskuterar 

Thanissaro möjligheten att bjuda in buddhistiska insiders till skolan för att ge eleverna en 

verklig och konkret bild av en buddhist samtidigt som de kan få en mer autentisk källa. Även 

fast Thanissaros artikel beskriver något som är annorlunda från min egen uppsats, alltså 

                                                             
28 Härenstam, Kjell. En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval av läroböcker. Sid 23 – 

24 
29 Härenstam, Kjell. Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap. Sid 7 
30 30 Härenstam, Kjell. Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik – om konsten att välja kunskap. Sid 4 
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endast hur insiderrollen kan omdefinieras i skolan, finns det fortfarande vissa resonemang 

som blir liknande. Så som hur han skriver att ifall buddhistiska insiders skulle helt uteslutas 

kan resultatet kunna bli att man för resonemang som skulle efterlikna orientalism.31 Ett 

uteslutande av sådant i läromedlen kan bli lika problematiskt utelämnandet av dem i 

klassrummen. Vidare drar han upp problematiken som kan framstå med det förutnämnda 

sättet att inkludera insiders. Exempelvis fall insidern skulle vara alldeles för insatt i att hens 

lära och skulle försöka påvisa att hens kunskap är den enda sanna samt att den är nödvändig 

för andra. Ett sådant scenario skulle kunna leda till att insidern håller en monolog inom 

vilken, i värsta fall, denna försöker konvertera eleverna till sin egen tro. 

Efter detta, påpekar han dock att det inte är vanligt med sådana insiders. De flesta som håller 

en sådan konversation framhåller sig istället på ett sätt så de står som en komplett insider, utan 

diskuterar på ett så att en outsider ska förstå vad denna menar.32  

Vidare diskuterar Thanissaro användandet av en buddhist som lärare, då detta skulle kunna 

leda till en form av expertis och en förmåga att beskriva religionen på ett mer ingående sätt. 

Ett absolut kriterium för att en religiös skulle användas för att lära ut om religionen, vore att 

pedagogen är tydlig och påvisar sin personliga ställning i ämnet. Dock finns det kritik som 

menar att detta nödvändigtvis inte är tillräckligt för en insider att vara medveten om sin 

position, samt till vilken grad detta kan lova någon form av neutralitet. Efter kritiken påpekar 

Thanissaro att ifall en lärare går in i att lära ut om buddhism helt utan någon erfarenhet av 

religionen, kan buddhistledda lektioner eller predikan, där läraren deltar vara givande. På så 

sätt får man möjligheten att beskriva saker på ett mer autentiskt sätt. 33 

I en annan av Thanissaros artiklar vid namn A preliminary assessment of Buddhism’s 

contextualisation in to the English RE Classroom, diskuterar han hur buddhism presenteras i 

klassrummen. Denna diskussion förs utifrån ett tjugotal intervjuer han gjorde med 

buddhistiska föräldrar och barn, ej konvertertiter, och hur dessa uppfattar utbildandet om 

buddhism i skolan.34 De intervjuade jämför ofta deras erfarenheter i skolans utbildning med 

den utlärning om buddhism de själva får i hemmet. Sättet som detta blir centralt för 

undervisningen är att det visar en tydlig respekt för ämnet och för religionsutövare. Istället för 

                                                             
31 Thanissaro, P.N. Teaching Buddhism in Britain’s schools: redefining the insider role. British Journal Of 

Religious Education, 2011, Vol.33(1), pp.61-74. Sid 8 
32 Thanissaro, P.N. Teaching Buddhism in Britain’s schools: redefining the insider role Sid 8 
33 Thanissaro, P.N. Teaching Buddhism in Britain’s schools: redefining the insider role. Sid 7 
34 Thanissaro, P.N. A preliminary assessment of Buddhism’s contextualisation in to the English RE Classroom. 

Contemporary Buddhism, 2010, Vol.11(1), pp.69-84. Sid 1 
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att hänvisa till dessa som att de har en annorlunda syn, kan man ta till sig av deras kritik och 

se på vilka sätt man kan förbättra buddhismundervisningen. Vanlig sådan kritik som framkom 

bland föräldrar till eleverna var vad ämnet handlade om och om att det endast var en lärare 

som stod för utbildandet och presentationen av religionen. I deras egna erfarenheter lärde sig 

barnen mycket mer när en munk kunde förklara och berätta för dem. Vidare är deras kritik 

mot innehållet att ämnet endast fokuserar sig på sådant som meditation som den högsta 

praxisen medan föräldrarna menar att mycket annan central praxis går förlorad.35 

Efter att fört fram informationen från dessa intervjuer diskuterar Thanissaro både 

problematiken med att anamma de tankar som har förts av de intervjuade, samt den 

problematik som redan finns inom ämnet. Exempelvis skriver han att det vore opassande att 

försöka anamma en sådan buddhistisk fostran som föräldrarna talar om, inom den 

multikulturella skolan som är normen i dagens västerländska samhällen. Det är inom detta 

som den förutnämnda respekten till religionsutövarna ej får gå överstyr. Deras kritik och 

insikt är viktig, men det är fortfarande ett ämne som ska undervisas i ett kulturellt mångfald. 

Dock skulle man kunna lyfta fram hur en vanlig buddhistisk uppfostran kan se ut, eftersom 

detta skulle ge en mer konkret inblick i hur en buddhists liv skulle kunna se ut.36 Precis som i 

hans förra artikel tar han fram möjligheten om att ta in en buddhistisk gästföreläsare, som 

skulle få förklara hur hens vardag ser ut och vad denna har för tankar om religionen.37 Inom 

denna diskussion menar Thanissaro att det är viktigt att påpeka att buddhism ej är sämre 

utlärd än andra religioner inom religionsämnet, istället ligger problemet med 

buddhismundervisningen i att denna ej har haft lika lång tid på sig att utvecklas i 

klassrummet.38 Inom denna fortsatta utveckling är diskussionen kring användandet av insiders 

central. 

I relation till denna diskussion om hur pedagogik angående buddhism ska formas i 

klassrummen, berättar boken Buddhist voices in school: How a community created a buddhist 

education program for state schools, hur en grupp av buddhister arbetade för att forma och 

etablera ett spirituellt instruktionsprogram. Innehållet inom denna bok kan sammankopplas 

med de tankar om insiders plats i utbildning som togs fram i de förra artiklarna. Dock påvisar 

                                                             
35 Thanissaro, P.N. A preliminary assessment of Buddhism’s contextualisation in to the English RE Classroom. 

Sid 7 Förkorta! 
36 Thanissaro, P.N. A preliminary assessment of Buddhism’s contextualisation in to the English RE Classroom. 

Sid 10 
37 Thanissaro, P.N. A preliminary assessment of Buddhism’s contextualisation in to the English RE Classroom. 

Sid 10 
38 Thanissaro, P.N. Teaching Buddhism in Britain’s schools: redefining the insider role. Sid 11 
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inte författarna problematiken till någon större del, då man framför att boken ej är ett försvar 

för religiösa instruktionsprogram.39 Vidare för de fram och förklarar hur utbildning är en 

väsentlig del av buddhismen, speciellt i formen av att munkar tar hand om både de världsliga 

och de spirituella delarna av utbildningen.40 En central angelägenhet för programmet är: Hur 

man ska hålla i de varierande traditionernas autenticitet och hur man ska bemöta 

kontemporära samhällen och de förväntningar som framkommer utifrån dessa. Skulle man till 

exempel ta ett starkt fasthållande till traditionella ståndpunkter angående Dharma, riskerar 

man att göra detta mindre relevant för unga i dagens kontemporära samhälle. Det är att vara 

medveten om att det samhälle som oftast står i fokus är Australien, då programmet etablerades 

där.41 Så som det är nämnt förut är insiders roll inom undervisningen i konstant utveckling, 

något som detta projekt tydligt visar. 

Igen går det att finna ett liknande resonemang i The Buddha in the classroom: Toward a 

critical spiritual pedagogy av Aditya Adarkar och David Lee Keiser. Inom artikeln diskuteras 

olika praktiska och teoretiska verktyg som finns inom buddhism, samt hur dessa skulle kunna 

komma till användning för pedagoger idag. Som författarna själva skriver:  

Expanding our “toolbox” to include Buddhist techniques may bring us to novel ways in 

which to help students.42  

Exempel på en sådan teknik tas sedan upp när artikeln talar om en gammal metafor där 

pedagoger pratar om sina elever som frön som ska växa med hjälp av bevattning och solljus. 

Inom detta tas ett buddhistiskt perspektiv där man talar om att man ej kan ändra sina elever 

fullt ut hur man än försöker ”odla” dem, detta ska bli mer givande då eleverna tar med sig en 

mångfald av perspektiv till klasserna. Genom att pedagogerna lär ut med medkänsla kan de 

”vattna alla frön” oavsett vilka framtida konflikter kan framkomma. Med den fostran och lära 

man ger eleverna ska dessa guidas mot fredliga lösningar.43 Detta kan kopplas samman med 

vad Thanissaro beskrev i Teaching buddhism in Britain’s schools: redefining the insider role, 

angående när pedagoger som ska lära ut buddhism men inte har någon egen erfarenhet av 

                                                             
39 Smith, Sue Erica. Buddhist Voices in School: How a Community Created a Buddhist Education Program for 

State Schools. Rotterdam: SensePublishers, 2013. E-bok. Sid 3 
40 Smith, Sue Erica. Buddhist Voices in School: How a Community Created a Buddhist Education Program for 

State Schools. Sid 19 
41 Smith, Sue Erica. Buddhist Voices in School: How a Community Created a Buddhist Education Program for 

State Schools. Sid 21 
42 Adarkar, A. Keiser, D.L. The Buddha in the classroom: Toward a critical spiritual pedagogy. Journal of 

Transformative Education, 2007, Vol.5(3), pp.246-261. Sid 2 
43 Adarkar, A. Keiser, D.L. The Buddha in the classroom: Toward a critical spiritual pedagogy. Sid 5 
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detta. Samt hur de då kan ta till sig av buddhistledda lektioner eller predikan för att få en 

djupare förståelse och kunna använda sig av detta i sin utbildning. 

 

1.10 Disposition 

Kapitel 1 av uppsatsen är Inledningen och påbörjas med avsnitt 1.1 introduktion där det blir 

framfört varför just detta ämne har valts, samt kort information ges angående orientalism och 

buddhism i samband med detta. Inom avsnittet 1.2 syfte framförs vad uppsatsen går ut på, 

vilket är att göra en läromedelsanalys för att undersöka om orientalistiska teman framkommer 

inom dessa. Vidare ska en diskussion göras där det kommer påvisas hur orientalistiska teman 

skapar problem utifrån gymnasieskolans värdegrund och religionskunskapsämnets syfte. 

Vidare i 1.3 Tes beskrivs den tes som står som utgångspunkt i uppsatsen, alltså att 

orientalistiska teman går att återfinna inom buddhismavsnitten i läromedel på gymnasienivå. 

I 1.5 Teori görs en kort presentation av orientalismen och de olika teman som kommer 

användas som verktyg för analysen introduceras. Dessa är mystik, buddhism som det andra 

och idealisering av buddhism. Dessa teman introduceras, för att sedan nyanseras och påvisa 

på vilka sätt man kan tolka dem. Efter detta klargörs den definition av de olika teman som 

kommer användas i uppsatsen. Vidare finner den hermeneutiska metod som analysen kommer 

grunda sig i inom avsnitt 1.6 Metod.  

I 1.7 Materialet finner vi de fem läromedel vars buddhismavsnitt kommer analyseras. Efter 

detta, i avsnitt 1.8 avgränsas de områden som uppsatsen kommer analysera samt på vad 

analysen kommer fokuseras på. Avsnitt 1.9 Tidigare forskning delas upp i två delar. Nämligen 

i 1.9.1 Läromedelsanalyser och 1.9.2 Buddhism i samband med pedagogik. Inom den första 

delen introduceras ett flertal läromedelsanalyser och på vilka sätt dessa relaterar till uppsatsen. 

Dessa analyser varierar mellan sådana som har analyserat läromedel inom religion, 

exempelvis har en författare gjort en kronologisk läromedelsanalys om tibetansk buddhism 

inom läromedel. Buddhism i samband med pedagogik delen innehåller ett flertal författares 

skildringar och diskussion om insiders roll inom buddhismundervisningen. Samt hur 

buddhistiska pedagogiktekniker kan vara användbara för pedagoger.  

Kapitel 2 Resultat och Analys är uppdelat i två delar, 2.1 Bakgrund och 2.2 Resultat av 

analys. Det första avsnittet är uppdelat i två delar, 2.1.1 Gymnasieskolans värdegrund och 

2.1.2 Religionskunskapsämnets syfte. Inom dessa delarna introduceras de delar av 
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värdegrunden och syftet som är centrala för uppsatsen. Inom avsnittet 2.2 Resultat av analys 

står varje enskilt tema som rubrik. Här framförs resultatet samt hur de utvalda läromedlen ett 

flertal gånger innehåller orientalistiska teman. Vidare förklaras det hur dessa teman blir 

problematiska, delvis genom att sätta in läromedlets information i en annan kontext. Efter att 

analysens resultat har klargjorts, finner vi kapitel 3 Diskussion: Värdegrunden och 

orientalismens problematik. Detta kapitel är uppdelat i två, 3.1 Gymnasieskolans värdegrund 

och 3.2 Religionskunskapsämnets syfte, här diskuteras respektive del i samband med det 

resultat som har framkommit i det föregående kapitlet. Det problematiseras hur spåren av 

orientalism kan komma att krocka med gymnasieskolans och religionskunskapsämnet 

värderingar och syften. Exempelvis som att ett antagande att alla elever har en svensk 

bakgrund samt erfarenhet av protestantismen, kan komma att ses som diskriminerande. 

Slutligen görs en kort sammanfattning av resultatet samt diskussionen inom kapitel 4 

Sammanfattning. 
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2. Analys och resultat 

I detta avsnitt kommer de orientalistiska teman som beskrevs inom teoriavsnittet användas 

som rubriker, under vilka jag kommer presentera de böcker som har analyserats. Samt vad 

resultatet av denna analys är. För att förkorta namnen kommer den första boken, Relief, 

Livsvägar: Religionskunskap för kurs 1, här endast kallas för Livsvägar. Den andra boken, 

Religion 1&2, specialisering, kommer benämnas som Religion. Medan den tredje boken, 

Religion 1 & 2, liv och mening, kommer kallas för Liv och mening. Den fjärde boken, 

Religion och sånt, kommer kallas vid dess fulla namn. Till sist kommer den femte boken, 

Religion: en mosaik, kommer benämnas som Mosaik. Det ska vara tydligt att inte alla böcker 

kommer återges under alla teman, endast när dessa teman framkommer inom läromedlet 

kommer dessa tas upp. Innan själva analysen kommer en bakgrund om gymnasieskolans 

värdegrund och religionskunskapsämnets syfte göras, detta lägger grunden till den diskussion 

som kommer göras under den andra frågeställningen: Hur blir dessa (orientalistiska) spår 

problematiska i samband med gymnasieskolans värdegrund och religionskunskapsämnets 

syfte? 

 

2.1 Bakgrund 

Som det stod i inledningskapitlet grundar denna uppsats sig på tesen om att orientalistiska 

spår går att återfinna inom läromedel. Samt att dessa skulle skapa problematik i samband med 

gymnasieskolans värdegrund och religionskunskapsämnets syfte. Inom detta avsnitt kommer 

därför de delar av värdegrund och syftet som är centrala för uppsatsen att introduceras. Dessa 

ska bli grunden för den diskussion som senare ska göras i samband med min andra 
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frågeställning. Frågan handlar om risken för att orientalistiska teman ska skapa problematik i 

samband med gymnasieskolans värdegrund och religionskunskapsämnets syfte. Min egen 

tanke är att problematik kan framkomma, då orientalistiska teman inom läromedlet redan 

sätter en orientalistisk prägel och perspektiv på dem. En del av religionskunskapsämnets syfte 

är att utveckla elevernas förmåga att diskutera utifrån olika perspektiv. På grund av detta 

redan etablerade orientalistiska perspektiv kan utvecklingen av en denna förmåga bli 

försvårad. Detta menar dock inte att läromedel med orientalistiska teman alltid kommer skapa 

problematik eller måste förhindra elevernas utveckling. Sämre läromedel kan vara lika 

effektiva som välskrivna, det beror på hur läraren använder sig av dem. Meningen är endast 

att diskutera när problem kan förekomma och att resonera kring hur de skulle se ut. I nästa 

stycke kommer de delar av gymnasieskolans värdegrund och religionskunskapsämnets syfte 

som är centrala för uppsatsen att presenteras. 

 

2.1.1 Gymnasieskolans värdegrund 

Enligt Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, är 

det en del av gymnasieskolans värdegrund att motarbeta främlingsfientlighet och att främja 

tolerans. Skulle intolerans eller främlingsfientlighet framträda ska detta bemötas med 

kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Vidare trycker värdegrunden på att ingen 

diskriminering ska förekomma i skolan, på grund av exempelvis kön, etnisk bakgrund, 

religion, med flera. Man förstärker denna värdegrund genom att förklara att det svenska 

samhället internationaliseras och att detta ställer större krav på människors förmåga att 

acceptera och leva med de värden som förkommer i en kulturell mångfald.44  

I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 beskrivs 

religionskunskapsämnets syfte på följande vis.  

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och 

utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika 

tolkningar när det gäller dessa.45 

                                                             
44 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Västerås: 

Edita, 2011. E-bok. Sid 5 
45 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Sid 137 
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Vidare förklarar läroplanen att undervisningen ska ta sin grund i en samhällssyn som präglas 

av öppenhet. Detta i frågan om livsåskådningar, livsstilar, människors olikheter.  

 

2.1.2 Religionskunskapsämnets syfte 

Religionsundervisningen syftar på att förbereda eleverna att förstå och leva i ett samhälle som 

präglas av mångfald. Genom denna förståelse ska undervisningen också ge eleverna 

möjligheten att reflektera över olika förhållningssätt inom trosfrågor och genom detta 

utveckla respekt och förståelse för olika sätt att leva och tänka.  

Utöver detta ska religionskunskapsämnet ge eleverna möjligheten att utveckla deras förmåga 

att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. Samt att 

eleverna ska utveckla deras kunskap angående människors identitet i relation till religion och 

livsåskådningar.46 Till skillnad från det övre stycket vars syfte är att utveckla ett etiskt 

tänkande i eleverna, har dessa punkter fokus på ett mer akademiskt och vetenskapligt 

tänkande. Där eleverna utvecklar förmågan att analysera och använda ett sådant tänkande i 

relation till religion och religiösa personer.  

 

2.2 Resultat av analys 

2.2.1 Mystik 

I min analys av de utvalda läromedlen var det ett flertal gånger dessa presenterade mystik i 

samband med buddhismen. De gånger som mystiken har hänvisats till, antingen direkt eller 

genom hänvisning till magi och liknande, är det i sammanhanget när den tibetanska 

buddhismen diskuteras i samtliga böcker som tar upp fenomenet. Vilken ofta går under olika 

namn, nämligen Vajrayana, Lamaism och tibetansk buddhism någon enstaka gång. Ett sådant 

hänvisande till mystik framträder till en viss del inom Livsvägar, då man presenterar denna 

buddhisms mantran som hemliga formler. Inom den korta del av kapitlet som presenterar den 

tibetanska buddhismen beskriver boken att dessa hemliga formler har en viktig roll. Det är 

viktigt att påpeka att boken förklarar att dessa hemliga formler kallas för mantras.47 Men 

                                                             
46 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Sid 137 
47 Tidman, Nils-åke. Wallin, Kerstin. Relief, Livsvägar: Religionskunskap för kurs 1. 2 uppl. Lettland: Livonia 

print, 2012. Sid 182 
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utöver detta sker ingen vidare förklaring av vad mantras är, vilket då innebär att den enda 

förklaring som ges till eleverna hänvisar till ”hemliga formler” och inget mer. Skulle 

begreppet förklaras bättre hade inte detta problem framkommit. Ett liknande förhållningssätt 

till den tibetanska buddhismen återfinns i Religion, inom dennas avsnitt angående den 

tibetansk buddhism heter Lamaism – Vajrayana. Här presenteras den tibetanska buddhismen 

med att den innehåller en rik kultur i sina kloster, en kultur som ofta har magiska inslag. Man 

för fram ett känt mantra Om mani padme hum, och beskriver det som en magisk formel.48 Till 

skillnad från Livsvägar nämner denna Religion aldrig namnet mantra i detta avsnitt, utan 

förhåller sig endast till att förklara mantran utifrån magi. Vilket igen inte ger någon specifik 

information, utan lämnar begrepp och centrala religiösa innehåll oklara och med bristande 

hänvisningar.  

Utöver detta förklarar också Religion att den tibetanska buddhismen har är speciellt 

sammankopplad med mystik och ockultism, vilket skiljer denna från resten av buddhismen. 

Här är refererandet till mystik tydligt och på samma sätt som förut blir det problematiskt, på 

så sätt att ordet inte skapar en förståelse för religionen utan istället hänvisar till esoterik och 

hemligheter.49 

 

2.2.2 Buddhism som det andra 

Detta tema framkommer i ett flertal olika sammanhang. Det kan vara genom beskrivningen av 

hur buddhister klär sig, då man presenterar bilden av munkar i orange gula kläder, till 

beskrivningar av folkliga ritualer som ej är direkt kopplade till buddhismen men ändå förs 

fram i avsnittet. Sätten som detta tema framkommer är inte alltid uppenbara, då kopplingarna 

till det kan finnas mellan raderna. Därför kommer dessa kopplingar till temat bli förklarade 

genom de olika sätt som eleverna kan komma att förstå innehållet, för att göra det tydligare på 

vilka sätt som dessa exempel passar in inom temat. 

Exemplet i det föregående stycket om folkliga ritualer som ej är direkt kopplade till 

buddhismen återfinns i Liv och mening. I detta läromedel finner vi en bild av en man iklädd 

stråkjol och en stor mask. Det förklaras under denna att en familj i landet Sri Lanka har bjudit 

in en ”djävulsdansare” för att driva ut farliga och onda andar ur hemmet.50 Även fast detta 

                                                             
48 Elm, Sten. Thulin, Birgitta. Religion 1 & 2, specialisering. 3 uppl. Malmö: Intergraf AB, 2012. Sid 33 – 34 
49 Elm, Sten. Thulin, Birgitta. Religion 1 & 2, specialisering. Sid 34 
50 Elm, Sten. Thulin, Birgitta. Religion 1 & 2, specialisering. Sid 253 
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förklaras att ej ha något med den egentliga buddhistiska läran att göra, blir detta ändå 

problematiskt. På grund av att allt som ges är en bild och en kort beskrivning av vad som sker, 

kan detta framstå som främmande för läsaren. Antagligen tas detta fram för att ge exempel på 

att det finns folkliga ritualer och traditioner som existerar tillsammans med de buddhistiska, 

men användandet av denna bild kan ge intrycket av en främmande och irrationell kultur och 

på så sätt stöta bort läsaren. På samma sätt kan en bild i Religion och sånt upplevas som 

främmande av eleverna, denna bild är en version av buddhistiska helveten. Under bilden 

förklaras det att denna kommer från ett buddhistiskt kloster i Nepal, där det finns flera sådana 

bilder som visar samsara51 och de sammanhang människor kan komma till genom 

reinkarnationen.52 Här ligger inte problemet ifall denna bild ger en korrekt representation av 

hur ett buddhistiskt helvete kan föreställas, utan vilken introduktion till religionen det ger 

eleverna. Möjligen kan sådana färgstarka inslag fascinera dem, men skulle det bli en av deras 

första inblickar i religionen kan det istället leda till ett negativt första intryck.   

Det första exemplet som nämndes angående en presentation av buddhist munkar i orangegula 

kläder, kommer från Livsvägar. Denna presentation sker i ett avsnitt bland ett flertal korta, 

inledande texter om buddhismen. Här skriver man om munkarnas orange gula dräkten som 

typiska kläder för buddhister53, vilket inte är något som kan verka problematiskt först. Men 

skulle man ta detta till en annan kontext framträder problematiken. Antag att kristendomens 

typiska kläder presenteras och som representativt för detta väljer man en protestantisk präst 

med svarta kläder och vit krage. Detta blir inte representativt då man lägger det i en kontext 

av hela kristendomen och endast presenterar en prästs kläder. Samma svårighet förekommer 

inom denna presentation av typiskt buddhistiska kläder. Speciellt då den orange gula dräkten 

ej är typisk för alla buddhistiska munkar, detta kan variera beroende på land och buddhistisk 

tradition. Sättet som detta blir en del av detta tema är genom att klädesplagget presenteras 

som mest typiskt, vilket kan ge bilden av buddhister där de flesta av dem klär sig på detta sätt. 

Detta är inte det mest problematiska som kan kopplas till buddhism som det andra, men kan 

fortfarande ge bilden av buddhism som något avskilt och främmande för västvärlden. Religion 

innefattar en liknande problematik, där denna mitt i sitt buddhismkapitel presenterar 

shintoismen. Som bild för att presentera denna religion har man valt en shintopräst i full 

utstyrsel.54 Medan denna bild ej är inkorrekt utan visar hur en shintopräst kan se ut, 

                                                             
51 Samsara är det buddhistiska och hinduiska återfödelsekretsloppet. 
52 Ring, Börge. Religion och sånt. 1. 4:e uppl. Stockholm: Liber. 2013. Sid 177 
53 Tidman, Nils-åke. Wallin, Kerstin. Relief, Livsvägar: Religionskunskap för kurs 1. Sid 161 
54 Elm, Sten. Thulin, Birgitta. Religion 1 & 2, specialisering. Sid 37 
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framkommer problematiken istället i varför man låter detta representera religionen. Bilden av 

prästen kan komma att ses som udda och främmande för läsare som kanske för första gången 

bemöter shintoismen. Det kunde vara mer givande att presentera religionen med en annan bild 

eller att använda sig av fler bilder, för att ge en mer rättvis presentation. 

Ett problem som ofta framkommer i Religion som ej uppkommer i de andra böckerna, är ett 

kristen- och svenskcentrerat förhållningssätt. Detta framkommer inte alltid tydligt, förutom i 

ett avsnitt där man presenterar den buddhistiska traditionen då unga pojkar ofta får tillbringa 

en viss tid i ett kloster. Efter att ha presenterat detta beskriver boken det genom att jämföra det 

med ”vår konfirmation.” Det är just här som det kristencentrerade förhållningssättet blir som 

mest tydligt, då detta utgår ifrån att eleverna har en svensk, protestantisk bakgrund samt att de 

har konfirmerat sig. På andra ställen utgår texten ifrån att eleverna antingen är kristna eller att 

de åtminstone inte är buddhister. En fråga som eleverna blir ställda är: Antag att du är 

buddhist och politiskt aktiv. Vad vill du då ändra på i det svenska samhället?55             

Denna fråga blir både problematisk genom att den först och främst antar att eleverna inte är 

buddhister, även fast det inte är helt otänkbart att de skulle kunna vara det. Vidare ger den 

också intrycket att buddhister som kommer hit skulle ha ett intresse av att ändra på det 

svenska samhället, en bild som skulle kunna resultera i ett mer defensivt förhållningssätt mot 

buddhismen. Detta är uppenbarligen inte en slutsats som måste vara definitiv för eleverna, 

men problemet kvarstår ändå angående denna fråga. Senare i kapitlet får eleverna i uppgift att 

svara på några vanliga zenbuddistiska frågor, något som en zenmästare skulle kunna fråga 

sina elever. Ett exempel på en sådan är: Du vet hur det låter när man klappar i händerna. Men 

hur låter en hand?56 Problemet med detta är inte att det inte är något som förekommer inom 

zenbuddhismen. Utan detta blir problematiskt ifall eleven inte har fått tillräcklig bakgrund 

eller ifall läraren ej är kapabel att bemöta elevens frågor och möjliga förvirring. Resultatet kan 

då bli att dessa frågor samt det tänkande de representerar, anses konstigt och främmande för 

eleverna. En annan fråga som ställs i kontexten av zenbuddhism går att finna i Religion och 

sånt. Där handlar det om legenden om grundaren av zenbuddhismen, Boddhidharma, inom 

vilken han mediterar i nio år i rad. Under denna tid skulle han en gång ha somnat till och blev 

så arg att han slet av sig sina ögonlock, vilka sedan förvandlades till teblad när de vidrörde 

marken.57 Efter detta får eleverna frågan om vad berättelsen handlar om. Precis som förut kan 

                                                             
55 Elm, Sten. Thulin, Birgitta. Religion 1 & 2, specialisering. Sid 35 
56 Elm, Sten. Thulin, Birgitta. Religion 1 & 2, specialisering.  Sid 35 
57 Ring, Börge. Religion och sånt. 1. Sid 180-181 
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en brist av bakgrundsinformation från både elever och lärare leda till resultaten av den 

följande diskussionen färgar zenbuddhismen som konstig och främmande, istället för att leda 

till någon större förståelse för religionen.  

 

2.2.3 Idealisering av buddhism 

Genom de fem läromedel jag har analyserat, har problematiseringen av buddhismens fredliga 

sida lyst i sin frånvaro. Alla böckerna trycker ofta på fredligheten inom buddhismen och 

religionens pacifism. Till exempel menar Religion att ”buddhistiska politiker strävar efter ett 

demokratiskt, fredligt och rättvist samhälle.”58 Detta blir enormt problematiskt eftersom att 

boken målar upp alla buddhistiska politiker som strävande efter detta. Eftersom texten 

förutsätter denna strävan för att man ska vara en buddhistisk politiker, kan en slutsats bli att 

de politiker som inte strävar efter dessa ändamål är inte buddhistiska. Detta blir en 

idealisering av buddhismen som endast fredlig, som att det som inte direkt strävar efter fred 

inte klassificeras som buddhism. Livsvägar förhåller sig inte lika aktivt idealiserande som går 

att finna i Religion, inom denna återfinns en mer passiv form av detta tema. Boken ger inga 

direkta anknytningar till att buddhismen måste vara fredlig, men fredligheten är det enda som 

förs fram. Här återfinns igen ingen problematisering av denna fredliga bild, utan denna är det 

enda som presenteras. Inom Liv och mening och En mosaik går det att återfinna samma 

idealisering av buddhism, då denna presenterar en liknande fredlig bild. Man för ofta fram hur 

läran är fredlig och inom Liv och mening förklarar man hur munkarna agerar för att hjälpa 

samhället. Till exempel genom att engagera sig i projekt som arbetar mot prostitution, 

drogmissbruk och fattigdom.59 Inom dessa böcker sker det inte heller någon problematisering 

av denna vanliga bild av buddhismen.  

Detta är dock inte den enda form av idealisering som jag har funnit inom böckerna. Inom 

vissa avsnitt går det att se hur en viss del av buddhismen kan idealiseras. I Religion finns ett 

förhållningssätt som framhåller Theravadagrenen av buddhismen som ursprunglig och 

baserad på Buddhas originella lära, medan Mahayanagrenen presenteras som folklig och att 

denna skulle ha ursprunget i folks ovilja att vara icke religiösa.60 Boken förklarar det som att 

medan Theravada står som den ursprungliga läran, skulle Buddha ha gjorts om till en gud i 

                                                             
58 Elm, Sten. Thulin, Birgitta. Religion 1 & 2, specialisering. Sid 33 
59 Berg, Leif. Rundblom, Gunilla. Religion 1 & 2, liv och mening. Lund: NA Förlag AB, 2014. Sid 247 
60 Elm, Sten. Thulin, Birgitta. Religion 1 & 2, specialisering. Sid 28 – 29 
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Mahayana. Då folket behövde någon att dyrka. Bodhisattvor förklaras vara helgon som kan 

frälsa alla människor genom att ta på sig deras lidande.61 Det är i användandet av ordet 

”ursprunglig” och att Theravada definitivt skulle vara detta, som problematiken visar sig. 

Efter detta fortsätter boken att förhålla sig till Theravadagrenen i resten av kapitlet, medan 

Mahayana endast får ett avsnitt tilldelat sig. En liknande form av idealisering av Theravada 

sker i Religion och sånt, där man ofta utgår ifrån denna som den gällande formen. Exempelvis 

förklaras det att det finns en folklig form av buddhismen, namn används ej här men detta kan 

peka på både Mahayana och Vajrayana, som ej stämmer överens med Buddhas ursprungliga 

lära om att det ej finns några gudar.62 Angående hur sanningsenligt påståendet om Buddhas 

ursprungliga läror kommer jag ej gå in på, det centrala här är att läromedlet presenterar en stor 

gren av buddhismen ej överensstämmande med dessa ursprungliga läror. Detta kan tydligt 

leda till att Mahayanagrenen av buddhismen framstår som felaktig. Här faller dock Religion 

och sånt in i en form av idealisering som jag ej har funnit i något annat läromedel, nämligen 

bilden av Buddha som tydligt ateistisk. Boken förklarar direkt att Buddha var ateist.63 Detta 

skulle ej vara så problematiskt ifall det togs fram inom en kontext där eleverna får diskutera 

ifall Buddha kanske vara ateist eller inte. Problemet framstår när boken ställer fram detta 

påstående som helt sant och obestridligt. Konsekvenserna av detta kan bli Mahayanagrenen 

igen skulle ses som mer felaktig eller opassande, då denna innehåller inslag av att tillbe guda 

eller helgon liknande väsen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 Elm, Sten. Thulin, Birgitta. Religion 1 & 2, specialisering. Sid 29 
62 Ring, Börge. Religion och sånt. 1. Sid 174 
63 Ring, Börge. Religion och sånt. 1. Sid 177 
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3. Diskussion: Värdegrunden och orientalismens problematik 

Inom detta avsnitt kommer den andra frågeställningen föras fram och diskuteras. Nämligen 

hur orientalistiska aspekter kan skapa problematik i samband med skolans värdegrund och 

religionskunskapsämnets syfte. Som det förklarades i bakgrundsavsnittet är en del av skolans 

värdegrund baserad på att motarbeta främlingsfientlighet och intolerans. Skulle detta 

framträda ska det bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det är inom 

den ovannämnda kunskapen som de orientalistiska aspekterna jag har funnit blir ett problem. 

Inom denna diskussion är jag medveten om att alla läromedel, både bra och dåliga, kan 

användas på sätt som blir givande för eleverna. Ett dåligt läromedel, exempelvis ett med 

starka orientalistiska drag, kan användas för att eleverna ska få utveckla sin källkritik och 

förmåga att analysera. Syftet med denna diskussion är inte att föra argument fram och tillbaka 

när materialet kan vara bra eller dåligt i samband med ämnet och värdegrunden, utan det är att 

diskutera i vilka situationer problematik skulle kunna framkomma och att resonera kring hur 

denna problematik skulle kunna visa sig.  

 

3.1 Gymnasieskolans värdegrund 

Ifall den intolerans som en elev visar är grundad i okunskap och oförståelse för religionen, 

skulle en otaktisk introduktion till religiösa företeelser och begrepp förstärka elevens 
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oförståelse. Ett exempel på detta kan vara en sådan fråga som Religion64 gav i samband med 

introduktionen till zenbuddhism. Frågan är: Du vet hur det låter när du klappar händerna. Men 

hur låter det med en hand? Som det förklarades i det förra avsnittet är inte problemet med 

denna fråga att sådana inte förekommer inom zenbuddhismen. Problemet framkommer istället 

genom att ställandet av en sådan fråga utan att ge eleverna tillräcklig bakgrund, kan få 

negativa konsekvenser. Möjligtvis skulle en lärare med förståelse och kunskap om 

zenbuddhismen kunna förklara meningen med dessa frågor och göra uppgiften givande. Men 

skulle läraren inte ha tillräcklig kunskap eller förmåga för att göra detta kan konsekvensen 

istället bli att eleverna för större oförståelse för religionen. En elev med intolerans och 

oförståelse som stöter på denna fråga kan tolka den som udda eller konstig. Skulle läraren 

sedan inte kunna ge ett givande svar för att bemöta denna oförståelse, kan eleven istället ha 

fått bekräftelse att dess antaganden om religionen är sanna. Samma form av problematik 

skulle kunna förekomma ifall eleverna stöter på några av de presentationer av tibetansk 

buddhism som togs upp under mystiktemat i Analys och resultat. Här förklaras begreppet 

mantra, ett centralt begrepp för den tibetanska buddhismens praxis, med ord som hemliga och 

magiska formler. Utan att bygga vidare på detta kommer en sådan presentation inte inge 

någon förståelse utan kan istället leda till motsatsen. Igen är inte problemet ifall det är fakta 

som är bristande, utan det är själva presentationen. Genom detta kan frågan framstå ifall man 

bör behålla den information man har introducerat. För att sedan sträva efter göra 

introduktionen på ett så taktiskt och givande sätt som möjligt. Eller skulle det vara bättre ifall 

denna information inte togs med alls?  

Inom Liv och mening presenteras den tibetanska buddhismen, men man går inte in i att 

förklara dess praxis. Istället förhåller man sig mer till varför denna form av buddhism är sin 

egen gren. Samt ges eleverna information om lamans (lärarens) roll i buddhismen och om 

Dalai Laman.65 Genom denna presentation skapar inte läromedlet problemet där denna måste 

förklara begrepp och företeelser som, utan tillräcklig bakgrund och förståelse, kan komma att 

tolkas som udda eller konstiga. Den problematik som de ovannämnda, bristande 

presentationer kan skapa innefattas inte endast inom gymnasieskolans värdegrund. Utan 

liknande problem kan förekomma i sammanhang med religionskunskapens syfte. Då en del av 

syftet med religionskunskapen är att förbereda eleverna att leva i en kulturell mångfald, blir 

problematiken med den oförståelse som kan framkomma genom presentationerna tydlig. 

                                                             
64 Samma förkortningar är gällande inom detta avsnitt som de som gavs i inledningen till Analys och resultat 

avsnittet. 
65 Berg, Leif. Rundblom, Gunilla. Religion 1 & 2, liv och mening. Sid 257 – 259 
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Detta eftersom att bristandet på bemötande av elevernas oförståelse, eller bristande i 

utförandet av detta bemötande, kan komma att förstärka deras bild av religionen. 

Gymnasieskolans värdegrund innefattar också att undervisningen ska motarbeta 

diskriminering och att sådan ej ska förekomma i skolan. Problem med detta förekom inom 

Religion, då denna gång på gång antog att eleverna har en svensk eller åtminstone inte en 

buddhistisk bakgrund, samt att de ska ha erfarenhet av den svenskprotestantiska 

konfirmationen. Eftersom att skolan idag präglas av samma kulturella mångfald som 

samhället, kan lärare ej vara helt säkra på att alla deras elever kommer ha en liknande 

bakgrund. Det kan vara elever som är buddhister, muslimer, kristna, ateister med flera. Det är 

just genom sådana antaganden som Religion gör som risken för diskriminering blir större. 

Uteslutande av möjligheten att några elever skulle vara buddhister blir på så sätt riskfyllt och 

motsträvande gymnasieskolans värdegrund. 

 

3.2 Religionskunskapsämnets syfte 

Under den del av religionskunskapsämnets syfte som fokuserar på elevernas utvecklande av 

deras vetenskapliga tänkande, skapar de framkomna spåren av orientalistiska teman problem. 

Dessa skulle försvåra elevernas utveckling av deras analytiska förmåga, då 

grundinformationen kommer vara antingen felaktig eller förvriden. Ta som exempel 

idealisering av buddhism, där det enda som presenteras är en fredlig bild av buddhismen, en 

bild av en religion som inte bara är passiv i sammanhang med våld, utan samtidigt gör ett 

aktivt arbete för fred. Problemet som framstår utifrån detta vore att även ifall eleven gör en 

utmärkt analys som ger tydliga resultat, kommer dessa resultat vara grundade på ofullständig 

information. Skulle sedan eleven få i uppgift att göra analysen utifrån ett specifikt perspektiv 

kommer detta perspektiv inte vara det enda gällande, utan ovanpå detta finns redan de 

orientalistiska kvarlämningarna. För att bättre illustrera min poäng kan man använda mystiken 

som ett exempel. Läraren ger eleven uppgiften att analysera den tibetanska buddhismen 

utifrån ett specifikt perspektiv, medan läromedlet som eleven hämtar sin information ifrån 

påpekar gång på gång att den tibetanska buddhismen hänvisar sig till mystik och magiska 

formler. Som förut är informationen som eleven grundar sin analys i problematisk, men det 

framkommer också svårigheter för det perspektiv som eleven ska analysera utifrån. Då 

grundinformationen redan utgår ifrån ett annat perspektiv kommer elevens perspektiv läggas 

ovanpå detta, vilket leder till att analysens resultat blir otillräckligt.  
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På samma sätt går det att se hur orientalistiska teman skapar problem i strävan att utveckla 

elevers kunskap om människors identitet i relation till religion och livsåskådningar. För att 

eleverna ska få sådan information är det vara centralt att de först får grundläggande 

information om religionerna samt utövarna av dessa. Då framkommer problemet genom att de 

orientalistiska kvarlevorna redogör för religionerna utifrån förutsatta perspektiv, som 

exempelvis idealisering av en fredlig buddhism. Dessa perspektiv leder vidare till att eleverna 

ej får lära sig om de religiösa utövarnas identitet utan hur deras identitet tolkas utifrån dessa 

orientalistiska kvarlevor. På så sätt skapar detta hinder för elevernas inlärning och utveckling 

och deras slutliga perspektiv av de religiösas identitet kan bli felaktig eller skev i jämförelse 

med verkligheten. 

4. Sammanfattning 

Resultatet av denna uppsats kan sammanfattas genom att de utvalda och utformade 

orientalistiska teman framkom ett flertal gånger genom de olika läromedlen. Sättet som dessa 

framkom varierade något mellan de olika böckerna men ofta hamnade dessa teman inom 

liknande avsnitt. Till exempel förekom mystik oftast i samband med läromedlens avsnitt om 

tibetansk buddhism, medan idealiseringen av buddhism som endast fredlig var ett 

genomgående tema i alla läromedel och inom alla avsnitt.  

Buddhism som det andra framkom oftast inte på ett uppenbart sätt, med undantag från någon 

enstaka gång. Exempelvis kunde spår av detta tema finnas i olika bilder som böckerna valde 

att representera delar av buddhism, bilder som kan antingen vara något extrema eller 

stereotypiska. Med detta menar jag hänvisandet till djävulsdansaren inom Liv och mening, 

medan en mer stereotypisk bild var den traditionella bilden av en mediterande buddhist i 

orange kläder. Den gång som temat tydligt framkom var när läromedlet Religion förde ett 

svenskkristencentrerat perspektiv där en buddhistisk tradition jämfördes med ”vår 

konfirmation.”  

Inom Värdegrunden och orientalismens problematik-avsnittet diskuterades det hur de spår av 

orientalistiska teman som har framkommit kan komma att kollidera med både gymnasiets 

värdegrund och religionskunskapsämnets syfte. Under denna diskussion blev det tydligt att 

spåren som blev funna skulle skapa problematik genom att de både kan leda till förvirring och 

att religionen uppfattas som främmande och konstig, samt att förhindra utvecklandet av 

elevernas kunskap och förmåga att analysera religionen. Exempel på hur orientalistiska teman 

kan göra religionen främmande kan vara genom de diskussionsfrågor som Religion ställde i 
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samband med zenbuddhismen. Detta är frågor som en zenmästare kan ställa till sina lärjungar 

som de sedan ska meditera på, frågorna har ofta inget tydligt svar. Skulle läraren som håller i 

lektionen ha nog med kunskap skulle frågan kunna bli givande, men det kan också sluta i att 

eleverna får en negativ uppfattningen om denna del av buddhismen. 
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