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ABSTRACT  

School is a place for identity formation. When gender and religion are studied pupils tend 

to perceive religion, especially non-Christian religions, as traditional and patriarchal. 

Female oppression in religion is also used as a way of “othering”. Religious education is 

rarely presenting the women’s perspective. The purpose of this study is to analyze and 

compare the construction of Hindu women in Swedish and Indian school textbooks. The 

study was conducted through discourse analysis, using Ernesto Laclau and Chantal 

Mouffe’ “toolbox” for identifying group identity. As a theoretical framework 

postcolonial theory and postcolonial feminism were used. A total of eight textbooks were 

examined. The results showed that the discourse of Hindu women in Swedish textbooks 

was not hegemonic, instead, it consisted of four different discourse. Some of them were 

colonial in character. Only one textbook showed Hindu women as religious agents. 

Women in Indian textbooks were constructed in a different way, often described as 

agents, working for change in a traditional society. By studying how group identity and 

agency are constructed in textbooks religious education can become better equipped to 

enable gender and religious identities in a multicultural society. Hence this thesis claims 

that the research between gender, religious education and multiculturalism need further 

inquiry. 

Keywords; religious education, textbooks, discourse analysis, postcolonial feminism, 

Hindu Women 
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1. INLEDNING 

Religion är ofta manligt kodad. Män har en priviligierad position, och utgör inte sällan den 

religiösa eliten (Geels & Roos 2010: 10). Religioners genuskonstruktioner är starkt kopplade 

till dessa maktstrukturer, där kvinnors delaktighet i det religiösa livet marginaliseras och 

begränsas, liksom att den kvinnliga kroppen betraktas oren (Geels & Roos 2010: 11). Det har 

också bidragit till att religion förstås, tolkas och beskrivs utifrån ett manligt perspektiv. Detta 

kan tänkas få konsekvenser för hur män och i synnerhet hur kvinnor konstruerar sina religiösa 

identiteter när religion behandlas. En sådan kontext är skolan. I den svenska läroplanen är 

”jämställdhet mellan män och kvinnor” ett värde som ska genomsyra skolan, liksom att 

undervisningen ska ”präglas av ett jämställdhetsperspektiv” i ”innehåll och uppläggning” 

(Skolverket, 2011: 10). Vidare ska skolan utveckla identiteter som kan relateras till det 

”svenska”, det ”europeiska” och det ”globala”. I kursplanen för religionskunskap ska eleverna 

få möjlighet att ”analysera och värdera hur religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, 

kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund” (egen kursiv, Skolverket, 2011: 137). Men vad 

händer när det finns aspekter i religion som inte överensstämmer med skolans värdegrund, som 

jämställdhet mellan kvinnor och män?   

 Studier visar att elever talar om religion, i synnerhet icke-kristna religioner, som 

traditionella och patriarkala (von Brömmsen, 2003; Holmqvist Lidh, 2016; Kittelmann Flensner 

2015; Kristiansen, 2015; Sjöborg, 2015). Därmed konstrueras religion som tillhörande ”de 

Andra”, vilket visar på elevers koloniala uppfattningar om religion. Enligt postkolonial teori 

synliggör koloniala uppfattningar kolonialismens och imperialismens effekter på det 

västerländska medvetandet och den västerländska självbilden. Kolonialiseringen har bidragit 

till en binär uppdelning mellan ”första” och ”tredje” världen, mellan Väst och ”de Andra”, som 

återspeglar den skeva maktrelationen mellan kolonisatör och koloniserad (Loomba, 2005).  

Samtidigt efterlyses kvinnors perspektiv och religiösa aktörskap av kvinnliga elever (Holmqvist 

Lidh, 2016; Kristiansen, 2013). Att eleverna efterlyser kvinnliga perspektiv kan också tyda på 

att religionskunskapsundervisning eventuellt misslyckas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

 Relationen mellan religion, genus, mångkultur och undervisning är ett spännande 

forskningsfält som inte fått tillräcklig uppmärksamhet. Den här studien syftar till att undersöka 

hur hinduiska kvinnor representeras och konstrueras i svenska och indiska läroböcker, med 

hjälp av diskursanalys, postkolonial teori och postkolonial feminism. Läroböcker är det material 

som används mest av svenska lärare (Broberg, 2017). Den kan därmed betraktas som en studie 
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för vilka förutsättningar som finns inom ramen för undervisningens identitetsskapande, i 

synnerhet gällande föreställningar om genus och etnicitet i ett mångkulturellt samhälle. 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Den här studien befinner sig i spänningsfältet mellan genus, religion och undervisning. Studiens 

syfte är att undersöka hur hinduiska kvinnor diskursivt konstrueras i svenska och indiska 

läroböcker och hur de beskrivs i förhållande till hinduism som ett religiöst system. De 

frågeställningar som legat till grund för studien är: 

-  Hur framställs hinduiska kvinnor i svenska läroböcker för religionskunskap, och i indiska 

läroböcker för historia och samhällskunskap?  

-  Hur skiljer sig representationer mellan läroböckerna av hinduiska kvinnor? 

- Vilka handlingsmöjligheter (inom hinduismen) attribueras till gruppen samt vilka 

religionsdidaktiska konsekvenser kan grupprepresentationerna få? 

 

1.2 BAKGRUND 

Den svenska och indiska skolan har flera beröringspunkter. De befinner sig i sekulära stater 

som kan beskrivas mångkulturella, där skolorna måste förhålla sig till kulturell, etnisk och 

religiös mångfald. Värden som respekt, tolerans, likvärdighet och jämställdhet är 

eftersträvansvärda i den svenska och den indiska läroplanen (National Curriculum Framework, 

2005; Skolverket, 2011). Undervisningen ska heller inte genomsyras av religiösa övertygelser. 

Svensk och indisk skola förhåller sig dock till religion på skilda sätt, där den historiska och 

kulturella kontexten präglar uppfattningar om vad en sekulär skola innebär. Svensk uppfattning 

om religion genomsyras av luthersk protestantism (Niemi, 2018, se även Berglund 2013). 

Religion ska exkluderas, och utövande av religion som yoga och skolavslutning i kyrkan är heta 

ämnen i skoldebatt (Niemi, 2018).   

 I den indiska skolan gäller principen sarva dharma sambhāva (ung. alla religioner 

behandlas likvärdigt), och som innebär att religion ska inkluderas snarare än exkluderas. Det 

finns ingen indisk motsvarighet till ”religionskunskap”, men Kristian Niemi (2018) ifrågasätter 

den gängse uppfattningen om religionsundervisningens frånvaro i indisk skola. Han menar att 

det finns inslag av att lära om religion (som är vanligt förekommande i svensk kontext) i 
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historieämnet. Knut Duesund (2013) pekar i stället på hur etikämnet används för att lära ut 

värderingar som tolerans och jämställdhet. Elever möter således religion direkt eller indirekt i 

skolan, i ämnen som etik och historia. Både Duesund (2013) och Niemi (2018) lyfter 

möjligheterna med ett jämförande perspektiv. De menar att det kan utgöra ett tillfälle att lära av 

varandra, och för att synliggöra sådant som uppfattas naturligt och självklart. Därav kommer 

svenska och indiska läroböcker att jämföras i denna studie.  

 De indiska läroböckerna som kommer att analyseras utges av National Council of 

Educational Research and Training (NCERT). Lars Tore Flåten (2017: 279) beskriver NCERT 

som en ”nyckelinstitution”, som utvecklar läroplaner (National Curriculum Framework) och 

utger läroböcker som anses utgöra en måttstock. NCERTs läroböcker har dock kritiserats för 

”saffranisering”, där högerpartiet BJP under perioden 1998-2004 använde utbildning för att 

sprida sin hindunationalistiska ideologi, hindutva. Så kallade främmande influenser togs bort i 

läroböcker för historia (Flåten, 2017) och muslimer framställdes som brutala inkräktare som 

hotade hindukulturen (Lall, 2008). När BJP förlorade makten 2004 upphävdes flera reformer 

som partiet hade genomfört, och flera läroböcker lämnades tillbaka (Flåten, 2017: 391). De 

läroböcker som har valts för denna studie befinner sig i mellanperioden av BJP:s inflytande på 

den indiska utbildningen. Läroböckerna är skrivna 2007 och 2008, men utgivna i nytryck 2017 

och 2018. 2014 vann BJP med en jordskredsseger. Studien syftar inte till att studera 

utvecklingen i läroböckerna, men BJP:s potentiella inflytande kan ändock tänkas vara relevant 

för studiens resultat.  

 

 

1.3 TIDIGARE FORSKNING  

Den tidigare forskningen presenterar religionsundervisning i det mångkulturella rummet, där 

religion används bland elever för att konstruera grupper som ”de andra” utifrån koloniala 

föreställningar. Religion betraktas som traditionellt och västvärlden som sekulärt och modernt. 

Forskning visar även hur elever förhandlar inom en sekulär diskurs och hur genus konstrueras 

i samband med religionsundervisning. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt: ”Koloniala 

konstruktioner om ’de Andra’”, ”Hinduelevers strategier i hegemoniska diskurser” samt 

”Genuskonstruktioner i religionsundervisning”.  

 



4 

 

1.3.1 Koloniala konstruktioner om ”de Andra”  

En omfattande mängd forskning visar att det finns koloniala konstruktioner av religioner i 

religionskunskapsundervisning, där religion förknippas med ”de Andra”. De koloniala 

konstruktionerna vilar på etnocentrisk grund, och studier tyder på brister i objektivitet när 

protestantism utgör en norm (Berglund 2013; Cush & Robinson, 2014). Jenny Berglund (2013) 

har problematiserat den svenska så kallat objektiva religionsundervisningen. Hon pekar på det 

lutherska arvet som avgörande för att förstå hur religionsundervisningen kan vara ”marinerad i 

lutheranism”, trots intentioner på objektivitet och neutralitet. Arvet synliggörs bland annat i 

läroplanens formuleringar, där kristendom får en särskild plats bland ”de övriga 

världsreligionerna”. Därmed ger läroplanen upphov till dikotomier som ”vi” (kristna) och 

”dom” (icke-kristna) (Berglund, 2013). Denise Cush & Catherine Robinson (2014) uppmanar 

därför till att använda postkolonial teori (se ”Teori” nedan) för att synliggöra koloniala 

representationer och på så vis lyfta fram kolonialismens påverkan på västvärldens uppfattning 

om religion.  

 Även Liam Gearon (2001) argumenterar för hur postkolonial teori kan utgöra en 

kritisk blick på undervisningen. Han menar att engelsk religionsundervisning konstruerar 

"andrafiering" genom språket, där en kristen "brittiskhet" leder till en falsk tro om homogenitet. 

Andra religioner och deras påverkan på det brittiska samhället kan därmed riskera att betraktas 

som hot mot den påstådda homogeniteten. Dessa antaganden är viktiga för att förstå hur 

maktrelationer och föreställningar om kulturell överlägsenhet reproduceras i klassrummet 

menar Gearon (2001). På liknande sätt som ”engelskhet” förknippas med kristendom, 

konstrueras ”svenskhet” med hjälp av kristendom även i svensk religionsundervisning enligt en 

observationsstudie gjord av Karin Kittelmann Flensner (2015). I en diskurs som hon kallar 

”svenskhetsdiskursen” både utmanas och vidmakthålls föreställningen om Sverige som ett 

sekulärt och kristet land. Inom denna diskurs var dikotomierna "vi" och "dom" allra tydligast, 

där muslimer utgjorde ett hot mot "svenskheten". Inom det som Kittelmann Flensner (2015) 

benämnt den sekularistiska diskursen (vilken också var dominerande) kunde i stället kristna 

benämnas som "dom". Religion betraktades således som något tillhörande ”de Andra” och 

religiösa som en enhetlig grupp ansågs irrationella och omoderna. 

 Kittelmann Flensners resultat visar tydliga likheter (men också skillnader) med 

Kerstin von Brömssens (2003) avhandling. Intervjustudien visade att elever ofta konstruerade 

kategorier som "invandrare", "muslim", "utländsk" och "svensk". Grupperna betraktades som 

naturliga, men mellan de distinkta grupperingarna fanns nödvändigtvis inga tydliga 

hierarkiseringar. För de svenska eleverna var kristendom inte lika starkt förknippat med 
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”svenskhet” som hos eleverna i Kittelmann Flenserns studie. Men svenskfödda elever talade 

nästan uteslutande om islam vid pratet om religion, vilket de positionerade sig emot (von 

Brömssen 2003). Enligt Carina Holmqvist Lidhs (2015) forskning om elevers religiösa 

positionering fanns i stället tydliga hierarkier mellan religiösa och icke-religiösa. Elever med 

olika religiösa tillhörigheter blev utsatta för ”skämt”, gliringar och kränkningar från elever och 

lärare, men valde att utstå som en anpassningsstrategi. Därmed undvek de konfontrationer och 

”tråkig stämning” (Holmqvist Lidh, 2015: 132). Elever tycks således skapa olika konstruktioner 

vilka utgör dominerande sätt att förstå varandra.  

 

1.3.2 Hinduelevers strategier i hegemoniska diskurser  

Elever kan även utmana hegemoniska diskurser. I Tove Nicolaisens (2013) studie visas hur 

hindubarn i den norska religionsundervisningen utmanar och tillämpar den hegemoniska 

diskursen om religion och hinduism. Det som Nicolaisen kallar KLR-normaliteten i 

religionsundervisningen innebar att det dominerande sättet att tala om och betrakta religion var 

utifrån ett västerländskt lutherskt perspektiv. Genom KLR-normaliteten andrafierades och 

exotiserades hinduism, i synnerhet i dikotomi med monoteistiska religioner. Nicolaisen (2013) 

fann att barnen både opponerar sig mot och anpassar sig till den dominerande diskursen genom 

olika strategier. Men att eleverna ibland väljer att tillämpa den hegemoniska diskursen kan 

innebära att de vill göra bra ifrån sig i skolan snarare än att de är offer för en kolonial diskurs. 

Nicolaisen (2013) har benämnt detta ”egengjøring”, i kontrast till andrafiering. Hon menar 

också att deras sätt att konfrontera hegemoni kan innebära att religionsundervisningen kan bli 

mer pluralistisk och inkluderande.   

 Ett annat exempel på utveckling av hybrida identiteter i diaspora finner vi hos 

ungdomarna i en studie gjord av Hanne Hellem Kristiansen (2013). Eleverna, med hinduisk 

tillhörighet, fick granska läroböcker i religionskunskap. Att kastsystemet fick ett omfattande 

utrymme i läroböcker, och i undervisning, ansåg eleverna framställde hinduismen på ett 

negativt sätt. För eleverna i studien var kastsystemet oväsentligt och inget som de socialiserades 

in i (Kristiansen, 2013). Betoningen på kastsystemet menar Kristiansen bidrar till att måla upp 

hinduism som traditionalistiskt och hierarkiskt. Eleverna lyfte i stället fram att påvisa vad som 

händer med religioner utanför den ursprungliga kontexten. Deras önskan kan tolkas som ett sätt 

att påvisa förhandling mellan norsk och tamilsk kultur.  
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1.3.3 Genuskonstruktioner i religionsundervisning 

Konstruktioner av andrafiering i religionsundervisning sker ofta i talet om kvinnor. Islam 

fungerar som en motpol vilka de icke-muslimska eleverna positionerade sig emot (von 

Brömssen 2003; Holmqvist Lidh 2016; Kittelman Flensner 2015; Sjöborg 2015). Ett 

återkommande tema gällande religionens genuskonstruktioner hos elever är slöjan. Slöjan 

betraktas som ett typexempel över islams kvinnoförtryck och islams ”annorlundahet”. Unga 

kvinnor efterlyser dock olika perspektiv och tolkningar i undervisningen, som kan utgöra en 

alternativ berättelse mot den hegemoniska diskursen om slöjans förtryck (von Brömssen, 2003; 

Holmqvist Lidh, 2016). Därmed anser dessa kvinnor att deras förståelse om slöjans bruk och 

betydelse skulle öka. Det kan också tolkas som ett sätt att påvisa kvinnor handlingsmöjligheter 

och förhandlingar inom religion.   

 Mette Buchardt (2016) visar hur muslimskhet produceras och reproduceras i 

klassrummet. Där betraktade läraren slöjan på olika sätt beroende på den unga kvinnans sociala 

och ekonomiska status. Lägre ekonomisk och social status innebar att slöjan bars av en kuvad 

kvinna, medan bruket av slöja för en kvinna med högre ekonomisk och social status var ett 

tecken på valfrihet och reflektion (Buchardt, 2016: 265–266). Buchardts studie kan ses i ljuset 

av postkolonial feminism, som menar att icke-västerländska kvinnor konstrueras som illitterata 

och traditionella (se ”Tredjevärldenkvinnan” nedan). Det är således främst islam som 

förknippas med kvinnoförtryck i undervisning och vars kvinnor framställs som kuvade, men 

genusperspektivet i hinduism betonas i en studie av Kristiansen (2013). En av informanterna i 

studien ifrågasatte läroböckernas framställning av kvinnor. Den kvinnliga eleven menade att 

kvinnor i hinduismen har en viktig roll, i synnerhet i ritualer, vilket inte framgick i läroböckerna 

(Kristiansen, 2013: 56). Kristiansen menar att elever tycks uppleva en diskrepans mellan hur 

de upplever kvinnornas roll utifrån hemkontext och hur kvinnor representeras i 

religionsundervisning och läroböcker.  

 

1.4 METOD  

För att besvara frågeställningar har diskursanalys använts. Diskursanalys beskrivs av Marianne 

Winther Jørgensen & Louise Phillips (2000: 10) som en ”paketlösning” innehållande både 

metod och teori. Metoden är främst deskriptiv, dvs lämplig för att besvara frågeställningar om 

hur, och således svag gällande orsak och verkan (Hjelm, 2014: 145). Metodkapitlet är 

disponerat i fyra avsnitt. Inledningsvis presenteras teoretiska premisser om språket som är 

grundläggande för diskursanalys. Det andra avsnittet behandlar diskursteoretiska verktyg som 
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används för att kartlägga en diskurs och identitetsformation. Därefter kommer en diskussion 

om reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med en kort presentation över material och urval. 

 

1.4.1 Teoretiska premisser om språket som konstituerande 

Diskursanalys har flera angreppssätt, men gemensamt för dem är att språket vilar på en 

socialkonstruktionistisk grund. Det innebär att språket inte betraktas som en direkt avspegling 

av den fysiska verkligheten, utan att ”vårt tillträde till verkligheten sker genom språket” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 15). Språket tillskriver därmed omvärlden dess betydelse 

och bidrar till att skapa den (Bergström & Boréus, 2000: 305; Winther Jørgensen & Phillips, 

ibid). Det anses alltså konstituerande. Begreppet diskurs kan beskrivas som en tillfällig 

tillslutning eller fixering, av betydelsen, dvs. ett sätt att tala om och förstå verkligheten som 

uppfattas naturligt och objektivt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 36,46). Diskursanalys 

syftar till att synliggöra dessa ”tillslutningsprocesser”.   

Michel Foucault, pionjären inom diskursanalys, menade att språket är anslutet till kunskap och 

makt. I Foucaults studier av sexualitetens historia och medicinhistoria synliggör han hur 

kunskap legitimeras genom diskurser, där ”diskurser säger något om vad som får sägas, vem 

som får säga och varifrån” (Bergström & Boréus, 2000: 312). Språket kan därmed användas för 

att skapa och vidmakthålla status quo genom hegemoni. Hegemoni innebär en dominerande 

tolkning som utesluter alternativa tolkningar:  

For example, when the characteristics of a group of people are represented as derivable 

from their ethnic or religious backgrounds (e.g. ‘Muslim terrorists’), the discourse ‘irons 

out’ the variety of beliefs and ways of thinking in the group. Hegemony (‘hegemonic 

discourse’) is the peak of ideology, the point when all alternative constructions are 

suppressed in favour of one dominating way (Hjelm, 2014: 141). 

Hegemoni är en tillslutning som exkluderar andra tolkningar och diskurser, i citatet ovan utgör 

”muslimska terrorister” en hegemonisk diskurs i talet om terrorism. Tal om t.ex. ”kristna 

terrorister” blir en exkluderad diskurs.   

Med dess betoning på språket som konstituerande har diskursanalys således kritiserats för att 

vara relativistisk och idealistisk (Bergström & Boréus, 2000, 349–359; Hjelm, 2014: 144–145). 

Om allt är diskurser, hur kan vi veta vad som är verkligt? Utanför språket tycks det inte finnas 

en verklighet. Winther Jörgensen & Phillips (2000: 15–16) delar dock inte samma oro för 

relativism. De menar att diskurser inte bör tolkas som den enda verkligheten, då den fysiska 

verkligheten existerar oberoende diskurser.  
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1.4.2 Att kartlägga en diskurs 

Det finns olika inriktningar inom diskursanalys. Michel Foucault betonade ett genealogiskt 

angreppsätt, som analyserar strukturer under långa tidsperioder. Norman Faircloughs kritiska 

diskursanalys (CDA) särskiljer mellan diskursiva och icke-diskursiva praktiker och inriktas på 

lingvistik (Bergström & Boréus, 2005). Både Foucault och Fairclough talar om 

identitetsformation genom språket, men det är främst författarparet Ernesto Laclau & Chantal 

Mouffes diskursteori som lämpar sig för studier av individuella och kollektiva identiteter 

(Bergström & Boréus, 2005: 327–328; Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 139). Därav har 

Laclau & Mouffes teorier för gruppbildning valts, då syftet för studien är att analysera hur 

hinduiska kvinnor diskursivt konstrueras i svenska och indiska läroböcker.   

Med ovanstående premisser om språket kan diskursanalys användas vid studier av 

identitetsformation och gruppbildning genom så kallade subjektposition/er. Subjektposition 

innebär att individuella och kollektiva identiteter konstrueras genom språket, och att språket 

tillskriver subjekt vissa förväntningar och beteende- och handlingsmöjligheter (Bergström & 

Boréus, 2005). En subjektposition kan t.ex. vara ”kvinna” eller ”hindu”, men olika diskurser 

tillskriver troligen dessa identiteter skilda betydelser. Enligt Laclau & Mouffe finns inga 

objektiva grupper, gruppen skapas först när ”någon talar om, till eller på en grupps vägnar” 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 53). För denna studie är hindukvinna en subjektposition. 

Gruppbildningar kan också ske relationellt till andra grupper, som ”vi” mot ”dem” (Bergström 

& Boréus, 2005: 327–328; Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 51–52).  

 Laclau & Mouffe tillhandahåller ingen egen metod för diskursanalys. Men 

Winther Jørgensen & Phillips (2000) visar hur diskursteoretiska begrepp kan användas vid 

kartläggning av diskurs och gruppbildning. Nodalpunkt är det priviligierade tecken som en 

diskurs etableras kring, varpå andra tecken får sin betydelse. Subjektpositioner kan synliggöras 

genom att identifiera nodalpunkter. Vid identitetsformation kallas identitets nodalpunkt/er för 

mästersignifikant/er. En mästersignifikant kan t.ex. vara ”religiös”.  Olika subjektpositioner 

kan stå i konflikt med varandra, där en identitet hindrar en annan identitet, så kallad antagonism 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000: 54–55). Det kan ske genom tecken vars betydelse är 

konfliktfylld eller motsägelsefull, så kallade flytande signifikanter (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000: 35). Med hjälp av Laclau & Mouffes teori om gruppbildning och med begreppen 

hegemoni (tillslutning), mästersignifikant, antagonism och flytande signifikant, kan hinduiska 

kvinnors konstruktion i svenska och indiska läroböcker studeras. I bilaga 1 och 2 finns 

kartläggningen i ”mindmap”-format. För att besvara frågeställningar har ett antal frågor använts 

som guide vid närläsning av svenska och indiska läroböcker:  
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- Vilka nodalpunkter/mästersignifikanter tillskrivs hindukvinnor?  

- Vilka tecken kan knytas till dem (vilken betydelse tillskrivs gruppen)?  

-  Är betydelse fixerad eller konfliktfylld (råder det antagonism)?  

Läsningen av läroböckerna har skett i omgångar. Processen kan beskrivas som cirkulär. 

Inledningsvis lästes de indiska läroböckerna från pärm till pärm och kapitlen om hinduism i de 

svenska läroböckerna. Avsnitt som behandlade kvinnor i materialet valdes ut. I en del indiska 

läroböcker fanns kapitel som ”Women, caste and reform”, vilket underlättade att hitta material. 

För indiska läroböcker i PDF-format kunde sökfunktionen i läsprogrammet användas för att 

hitta avsnitt om kvinnor som inte fanns rubricerade, genom att söka på 

”women”/”woman”/”gender”. De utvalda avsnitten transkriberades sedan till ett dokument för 

att underlätta närläsningen. Eftersom läroböckerna var lånade möjliggjorde de utskrivna 

dokumenten att jag kunde ”kladda” i texten, där överstrykningspennor i olika färger använts 

vid sökningen av teman. När teman identifierats transkriberades texten på nytt, denna gång efter 

de olika temana. Texterna lästes om, och en diskurs om hindukvinnor började ta form, varpå 

tecken kunde knytas till gruppbildningarna. De svenska och indiska texterna har varvats med 

varandra för att synliggöra kontraster mellan representationerna. Ibland har jag också återvänt 

till ursprungsmaterialet om möjligt för att se texternas sammanhang. Hade jag haft möjlighet 

att göra om studien skulle jag ha fotograferat läroböckerna med mobiltelefon, eftersom detta 

hade gjort det möjligt att på ett lätt sätt återvända till ursprungsmaterialet efter att lånetiden 

utgått. 

 

1.4.3 Reliabilitet och validitet 

Hög reliabilitet eller tillförlighet innebär att resultatet blir samma eller liknande om studien 

upprepas (Stausberg & Engler, 2014: 7). Diskursanalys innehåller en hög grad av tolkning, 

vilket påverkar möjligheten att resultatet skulle bli liknande vid en upprepning av studien. 

Tolkningarna bör enligt Bergström & Boréus (2000: 353) motiveras väl, vilket varit 

eftersträvansvärt. Validitet handlar om metoden mäter det som studien är avsedd att mäta 

(Stausberg & Engler, 2014: 7). Enligt Bergström & Boréus (2005) kan validiteten öka genom 

transparens, som med utförliga citat. Ett problem med citat är att de är utrymmeskrävande. Det 

har medfört att antalet citat har blivit mindre än eftersträvansvärt, vilket kan ha påverkat 

studiens validitet. Av princip valde jag att ha två blockcitat per avsnitt, eller per diskurs, i 

resultatdelen (med undantag från motdiskursen) och att sträva efter variation mellan 
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läroböckerna för att inte någon lärobok skulle bli överrepresenterad.   

 Gällande validitet har begreppet hindu och hur det relaterar till frågeställningarna 

(i synnerhet gällande de indiska läroböckerna) varit en utmaning. I de svenska läroböckerna 

kan hindukvinnor betraktas på förhand som en konstruerad grupp. Med andra ord har 

läroboksförfattaren/författarna medvetet eller omedvetet konstruerat hindukvinnor genom 1) ha 

kapitel om hinduism som 2) behandlar kvinnor, därav ”hindukvinnor”. I de indiska 

läroböckerna är det författaren för studien, jag, som tillskriver kvinnor identiteten som hindu. 

Detta är en svaghet gällande studiens validitet; hur vet jag att de indiska läroböckerna syftar till 

hinduer när de talar om ”kvinnor” och inte t.ex. muslimer eller sikher? Innebär det att jag inte 

studerar hur hindukvinnor konstrueras i läroböcker? Kanske hade det varit lämpligare att i 

frågeställningen skriva ”indiska kvinnor”? Det bör i sammanhanget nämnas att över 80% av 

Indiens befolkning är hinduer (Jacobsen, 2004: 41). Det är därför inte orimligt att 

läroboksförfattaren tänker sig kvinnor med hinduisk tillhörighet när inget annat namnges. 

Begreppet hindu är dessutom ambivalent; det kan användas i kulturell, i geografisk eller i 

religiös mening (Jacobsen, 2004: 41). Denna begreppsproblematik gäller för både de svenska 

och de indiska läroböckerna. För studien kommer hindu att uppfattas i dubbel bemärkelse, det 

vill säga kvinnor från Indien (då det svenska materialet kan behandla hinduer i diaspora) 

och/eller kvinnor som tillskrivs en hinduisk tillhörighet. 

  

1.4.4 Material och urval  

I studien har svenska läroböcker i religionskunskap och indiska läroböcker i historia och 

Political Science (samhällskunskap) använts. De svenska läroböckerna har avgränsats till 

religionskunskap för gymnasieskolan, samt böcker publicerade från och med år 2011 då en ny 

läroplan infördes. Materialet har hittats på Karlstads universitetsbibliotek samt på hemsidan för 

biblioteket i författarens närområde. Sökningen på ”religionskunskap” gav 36 träffar på 

biblioteket. Efter att ha avgränsats till böcker utgivna senast 2011 kvarstod fem läroböcker. 

Bland dem valdes tre stycken slumpmässigt ut. På universitetsbiblioteket valdes en lärobok som 

inte fanns i det andra sortimentet. Varje lärobok har kapitel om de så kallade 

”världsreligionerna”: hinduism, buddhism, judendom, kristendom och islam. Endast de kapitlen 

om hinduism har analyserats. Totalt har fyra svenska läroböcker analyserats: En människa, 

tusen världar (kommer att förkortas EMTV), Lika och Unika (LoU), Relief – livsvägar (Rel), 

Religion och sammanhang (RoS) (se Referenser för fullständig information om läroböckernas 

utgivningsår, författare och förlag).  
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 Gällande de indiska läroböckerna har frågan om access, eller åtkomst, varit det 

största hindret och har orsakat en del kompromisser. Tillgång till läroböcker har skett dels 

genom Karlstads universitet (ett stort tack till nuvarande doktorand Kristian Niemi vid 

avdelningen för Religionsdidaktik på Karlstads universitet som gett mig tillstånd till hans 

samling) och dels på NCERT:s hemsida, där hela deras sortiment finns i nedladdningsbart PDF-

format.1 De indiska läroböckerna har avgränsats till ämnena historia och Political Science 

eftersom det inte finns ett separat religionsämne i indisk skola. Niemi (2018) visar på att det 

finns inslag av att lära om och från religion i historieämnet. För att ge även ett nutida perspektiv 

kompletterades historieläroböckerna med en lärobok i Political Science, Democratic Politics-

II. På det sättet motiverades ämnesvalen. Läroböckerna skulle även vara skrivna på engelska 

samt motsvara svensk högstadie- och gymnasienivå (i Indien årskurs 8th –12th Standard).  

Eftersom tillgången till de indiska läroböckerna varit begränsad har läroböcker på 

högstadienivå inkluderats för att materialet inte skulle bli för litet. Det hade dock varit önskvärt 

om de svenska och indiska läroböckerna gällt för samma utbildningsnivå. Fyra indiska 

läroböcker har analyserats: Democratic Politics-II (kommer att förkortas DPII), Our Pasts-III 

Part 2 (OP), Themes in Indian History - Part I (TiH1) samt Themes of Indian History - Part III  

(TiH3) (se Referenser för fullständig information om läroböckernas utgivningsår, redaktör och 

förlag).  

 

 

1.5 TEORI 

I kapitlet presenteras postkolonial teori och postkolonial feminism som utgjort ett teoretiskt 

ramverk. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt. Det första avsnittet behandlar hur postkolonial teori 

använts för att kritisera den västerländska uppfattningen om hinduism. Det andra avsnittet berör 

Chandra Mohantys begrepp ”tredjevärldenkvinnan”. Kapitlet avlutas med en kort redogörelse 

av begreppet religiöst aktörskap.  

 

15.1 Postkolonial teori – en kritisk blick på begreppet ”hinduism” 

Publicerandet av det klassiska verket Orientalism år 1978, skrivet av Edvard Said, banade vägen 

för det postkoloniala forskningsfältet (Loomba, 2005: 51). Inspirerad av Foucault analyserade 

Said (1993) hur ”Orienten” diskursivt konstruerades i västerländsk 1800- och 1900-tals 

                                                 
1 http://ncert.nic.in/textbook/textbook.htm 
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skönlitteratur. ”Orienten” enligt Said innefattar inte endast Mellanöstern utan även andra delar 

av Asien som koloniserades, såsom Indien. Han har dock kritiserat av Ania Loomba (2005) 

som menar att Said betraktar de koloniserade som en homogen grupp. Genom att skildra 

"Orienten" som västerlandets motpol kom språket fungera som ett sätt att legitimera och 

vidmakthålla den ekonomiska, militära och framför allt den kulturella dominansen över de 

koloniserade (Said, 1993). Det kulturella övergreppet menar Said har utvecklat en hegemonisk 

diskurs om ”Orienten” som underlägset, irrationellt och tidlöst. Därmed har ”Orienten” kommit 

att bli västerlandets ”de Andra”, varpå den västerländska självbilden har konstruerats. 

Postkolonial teori åsyftar därmed till att synliggöra kolonialiseringens efterföljder, och 

maktrelationen mellan ”ras”/etnicitet och kultur (Loomba, 2005: 26).   

 Postkolonial teori har använts för att kritisera teorier om religion, och den 

västerländska uppfattningen om hinduism. Knut Jacobsen (2004: 337) menar att hinduism kan 

vara den mest missförstådda religionen, som ofta mystifieras och exotiseras. Enligt Richard 

King (2001) vilar den västerländska uppfattningen om religion på föreställningar från 

upplysningen och den protestantiska reformationen. Upplysningsarvet har haft en betydande 

roll för studiet av religion i västvärlden, med dess betoning vetenskapligt prövande för att få 

reda på ”sanningen”. Den protestantiska reformationen innebar enligt King (2001: 62) att det 

skrivna ordet och skriften fick en avgörande roll för förståelsen av religion. Han ställer sig 

därför kritisk till religionsstudiers påstådda objektivitet, där förståelsen om religion i stället är 

starkt präglad av kristendom. Därmed har den kristna västerländska uppfattningen om religion 

utgjort ett normativt paradigm, om hur religion förstås och hur det sedermera studeras. King 

(2001: 101) benämner detta en västernisering av indisk kultur. Västerniseringen har inneburit 

en homogenisering av den indiska religionen, där västerländska orientalister och en brahmansk 

elit tillsammans har konstruerat det som vi idag förstår som hinduism: med betoning på skrifter 

som Veda och Mahabharata, vilka tillskrivs samma betydelse som skriften inom den judisk-

kristna traditionen. Därmed har också lokala skillnader och praktiserandet av religion 

försummats, vilket lett till en essentialistisk framställning av indisk kultur (King, 2001). 

 

1.5.2 Postkolonial feminism och ”Tredjevärldenkvinnan” 

Föreställningar om ras hör nära samman med kön och sexualitet. Postkoloniala teoretiker som 

Said har kritiserats för att inte belysa de koloniserade kvinnornas perspektiv (Lewis & Mills, 

2003). Även King (2001: 111–116) försöker lyfta ”feminismens relevans” för postkolonial 

teori, men gör det ytligt och schablonmässigt. Loomba (2005) visar dock hur icke-västerländska 



13 

 

kvinnor framställs i västerländsk litteratur på ett ambivalent sätt. De har dels betraktats som 

offer för barbari och de koloniserade männens omättliga lustar, dels som sexuellt frisläppta, 

sluga och vilda. Kvinnorna i koloniserade länder har därmed beskrivits som både styrda och i 

behov av att styras (Loomba, 2005: 153–157). Således belyses koloniserades kvinnors 

erfarenheter genom postkolonial feminism, och maktrelationen mellan ”ras”/etnicitet, kultur, 

och genus och sexualitet (Lewis & Mills, 2003). Postkolonial feminism har bidragit med ett 

genusperspektiv på postkolonial teori, men det har även lyft fram frågor om etnicitet inom 

feminism och feministisk teori.   

 Under 1980-talet och 2000-talet kom feministisk teoribildning att utsättas för 

postkolonial kritik, vilket synliggjorde etnocentrism och västerländsk hegemoni, där vita 

medelklasskvinnor har utgjort normen för ”alla” kvinnors intressen, behov och villkor (Ljung, 

2007). Koloniserade kvinnor har således utsatts för ”dubbel kolonisering”, där icke-europeiska 

kvinnor har hanterat såväl ”vita feminismens rasfördomar” som ”de antirasistiska/antikoloniala 

rörelsernas könsblindhet” (Loomba, 2005: 160). Därmed kombinerar postkolonial feminism två 

teoribildningar, postkolonial och feministisk teori. Den kan därför ses som ett så kallat 

intersektionellt perspektiv. Begreppet intersektionalitet (från engelskans intersection, 

skärningspunkt) myntades av Kimberlé Crenshaw, och kan användas för att analysera hur olika 

maktordningar (såsom klass, genus och etnicitet) samverkar (Juschka, 2016: 140).  

Difference (olikhet) har kommit att bli ett nyckelbegrepp inom postkolonial feminism som 

syftar till att medvetandegöra kvinnors olikheter och att motverka etnocentrism genom att lyfta 

fram etnicitet, nationalitet, sexualitet och ålder (Ang, 2003: 191; Ljung, 2007: 251–255). Ien 

Ang (2003) lyfter att difference kan användas för att påvisa att det finns konflikterande intressen 

mellan kvinnor, liksom olika behov och erfarenheter. Hon anklagar västerländska feminister 

för kolonisering genom att de vill ”upplösa” (resolve) olikheter med avsikt att skapa en 

universell feminism. Därmed riskerar icke-västerländska kvinnors behov att assimileras när 

västerländska ideal som individualism betraktas som universella (Ang, 2003: 194–195). Genom 

att betraktats som ”de Andra” har dessa kvinnors olikhet konstruerats. Denna olikhet kallar 

Chandra Talpade Mohanty (2003) för ”tredjevärldens olikhet” (Third World difference).  

 Även Mohanty anklagar feministisk teoribildning för diskursiv kolonialisering 

genom konstruerandet av ”tredjevärldenkvinnan”. Hon (2003: 68) skriver: 

Third world women as a group or category are automatically and necessarily defined as: religious 

(read ‘not progressive’), family oriented (red ‘traditional’), legal minors (read ‘they-are-still-not-

conscious-of-their-rights’), illiterate (read ‘ignorant’), domestic (read ‘backward’) and sometimes 

revolutionary (read ‘their-country-is-in-a-state-of-war;they-must-fight!). 
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Religiös, familjeorienterad, juridiskt osofistikerad, illitterat, huslig samt revolutionär är således 

attribut (eller mästersignifikanter för att tala som diskursanalytiker) som tillskrivs 

tredjevärldenkvinnan. Enligt Mohanty utgör tredjevärldenkvinnan därmed en monolitisk grupp 

som kännetecknas av förtryck. Genom att konstrueras som västerländska kvinnors motpol blir 

den vita kvinnan historiens sanna subjekt (Mohanty, 2003: 67).   

Medan Ang vill bejaka grundläggande skillnader mellan kvinnors intressen och villkor, betonar 

i stället Uma Narayan (2000) likheterna mellan kvinnor. Hon varnar för att betoning på kvinnors 

olikheter kan leda till kulturessentialism, där kulturer framställs som stabila och oföränderliga. 

Detta sker enligt Narayan när jämställdhet och mänskliga rättigheter betraktas som 

västerländska värderingar. Kulturessentialism kan sedermera förstärka skillnaderna mellan Öst 

och Väst, där alla i kulturen betraktas som delaktiga i dess praktiker, traditioner och värderingar 

(Narayan, 2000). Hon vill i stället lyfta fram möjligheten att se på kulturer som föränderliga 

över tid och som heterogena; och att visa hur traditioner och praktiker kommit att betraktas som 

väsentliga för kulturen i fråga (Narayan, 2000: 87). Hennes sätt att tala om kulturer påminner 

starkt om Robert Jacksons (2009) tolkande religionsdidaktik, som även han motsätter sig 

ahistoriska och essentialistiska framställningar av kultur och religion.  

  

1.5.3 Religiöst aktörskap 

Laura M. Leming (2007) introducerade begreppet religiöst aktörskap (religious agency) i 

hennes studie av katolska kvinnors strategier i mansdominerade kyrkor. Genom förhandlingar 

och tolkningar kunde kvinnorna få sina röster hörda, skapa mening och förändring. 

Medvetenheten om deras begränsningar och möjligheter kallar Leming för en slags ”women-

councious”, som anspelar på Karl Marx’ begrepp ”klassmedvetenhet” (Leming 2007). Religion 

kan således fungera som en resurs i skapandet av kvinnors (religiösa) identitet. 

Begreppet religiöst aktörskap har inte uppstått ur postkolonial teori eller postkolonial feminism. 

Det kan dock vara relevant vid studier av kvinnor med muslimsk, buddhistisk eller hinduisk 

tillhörighet där ”andrafiering” kan tänkas förekomma. Begreppet är också intressant då det 

synliggör kvinnors förmåga att agera och förhandla inom olika strukturer eller maktordningar 

(angående etnicitet, klass, kön/genus, och religion). Tillsammans med Narayans kritik av 

essenstialistiska representationer av kultur och religion och Mohantys begrepp 

”Tredjevärldenkvinnan” kan religiöst aktörskap som begrepp användas för att analysera hur 

läroböckerna framställer hindukvinnors möjligheter till handling inom hinduismen. 
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2. RESULTAT 

Inledningsvis kommer resultatet från analysen av de svenska läroböckernas gruppbildning att 

presenteras. I bilaga 1 och 2 finns kartläggningen i ”mindmap”-format. Kodningen av materialet 

har genererat i fyra diskurser; ”Traditionsdiskursen”, ”Shakti och gudinnor som ideal”, 

”Äktenskapsdiskursen” samt ”Motdiskursen”. Sedan presenteras resultatet av analysen av de 

indiska läroböckerna. Tre diskurser har framkommit; om ”Kvinnors kamp för utbildning”, 

”Kvinnors kamp för Indiens självständighet” och ”Patriakala förklaringsmodeller” till 

(hindu)kvinnors underordning. I nästa kapitel (se ”Diskussion”) kommer de svenska och 

indiska läroböckernas konstruktion av hinduiska kvinnor att jämföras. 

 

2.1 HINDUKVINNOR I SVENSKA LÄROBÖCKER  

2.1.1 Traditionsdiskursen 

Traditionsdiskursen är främst framträdande i två läroböcker; Lika och unika (LoU) samt 

Religion och sammanhang (RoS), men förekommer även i En människa, Tusen världar 

(EMTV). RoS är den lärobok som ger hinduismens genuskonstruktioner störst utrymme (främst 

i avsnitten ”Kvinnan och man i hinduism” och ”Vardag och högtid”). Traditionsdiskursen 

kännetecknas av kvinnors beroendeställning till män och religiösa föreställningar om manligt 

och kvinnligt, som enligt diskursen härstammar ur Manus lag. Manus lag eller Manusmriti 

tillhör en kategori av heliga texter kallade smriti och dharmasastras. Texterna är helig men 

anses inte uppenbarade (Jacobsen, 2004: 56). I dem finns föreskrifter för bland annat kvinnors 

rätt till utbildning och ägande, kvinnors ansvarsområden och deras relationer till män. Den kan 

betraktas som både beskrivande, bestämmande och normativ (Bose, 2010: 59–61).

 Både RoS och LoU beskriver Manus lag som underliggande för hinduismens 

könsroller. I LoU (Franck, 2011: 190) beskrivs att ”i den vediska Manus lagar som troligen 

sammanställdes något århundrande f.Kr. framhålls vikten av att skydda kvinnans heder” och att 

den bidrar till att kvinnan ”förblir beroende av mannen” genom sina manliga släktingar. I RoS 

går att läsa att ”i en mycket gammal hinduisk skrift som kallas Manus lag, sammanställd 

århundrandet före vår tideräknings början, finns regler för kastväsendet men framför allt för 

kvinnans ställning” (egen kursiv, Ring, 2013: 246). Vidare berättas att Manus lag är en tradition 

som ”väger tungt” (Ring, 2013: 246). Därmed vilar nutida hinduismens genuskonstruktioner 

(”finns” i presens) på en skrift från ca 100 f.v.t. Hinduismens genuskonstruktioner framstår som 

mycket föråldrade och frusna i tiden med läroböckernas användning av presens. Det framgår 
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också som om det är Manus lag som varit den text som haft störst inflytande för hinduismens 

genuskonstruktioner. Kanske hade det också varit relevant att beskriva eposet Ramayana och 

dess populariserade och folkliga version Ramcaritmanas som betydande för hinduismens 

uppfattningar om manligt och kvinnligt (se vidare avsnittet Shakti och gudinnor som 

kvinnoideal). 

 Traditionsdiskursen framställer kvinnor som utanför den hinduiska gemenskapen, 

eftersom hinduismens fyra livsstadier (ashrama) inte innefattar kvinnor och att hon inte får 

utföra den så kallade snörceremonin. Detta förklaras i RoS genom att kvinnan ses ”lägre 

stående”: 

Kvinnan ses som lägre stående av både sociala och religiösa skäl. En kvinna får, vilken 

kast hon än tillhör, inte studera heliga skrifter och genomgå snörceremonin. Detta 

återspeglas i vigselceremonin som sker kring den heliga elden. Prästen riktar en 

lyckönskan om att de ska nå full ålder och få många söner och sonsöner (Ring, 2013: 

245). 

Kvinnor anses ”lägre stående” och tillåts därför inte att studera heliga skrifter eller genomgå 

snörceremonin (upanayana). Enligt den hinduiska filosofin delas människans liv in i fyra 

levnadsstadier, ashrama. För att påbörja det första livsstadiet som lärjunge måste människan 

vid början av tonåren genomgå snörceremonin. Därmed ges tillåtelse att lära sig Veda-skrifter 

(Jacobsen, 2004: 292). Upanyana är således en initieringsrit och en övergångsritual. Texten i 

RoS kan tolkas som att kvinnor inte kan invigas i hinduismen, då de inte får genomgå 

snörceremonin. Den framhåller inte om kvinnor kan utföra några ritualer eller religiösa 

praktiker över huvud taget. Filosofin om ashrama och hinduismens sexton övergångsriter menar 

Jacobsen (2004: 109–110, 292) gäller främst högkastiga män. Såväl kvinnor som lågkastiga 

män utesluts alltså traditionellt från snörceremonin. Detta framgår dock i läroboken Relief – 

livsvägar (ReL) i avsnittet om ashrama; ”indelningen i de fyra livsstadierna gällde från början 

bara män som tillhörde samhällets elit” (egen kursiv, Tidman & Wallin, 2012: 129). Genom att 

framhålla att det ”från början” endast gällde samhällets elit ger ReL intrycket av att det har skett 

förändring i tolkning av den religiösa läran, där också lågkastiga män och unga kvinnor nu (?) 

kan genomgå initieringsriten.  

 Även LoU (Franck, 2011: 190) beskriver kvinnors exkludering från 

snörceremonin vilket ”speglar ett traditionellt och patriarkalt, det vill säga mansstyrt samhälle”. 

Varken LoU eller RoS tar upp att kvinnor har egna ashramas; som flicka, hustru och änka, eller 

att en del kvinnor blir asketer. Jacobsen menar att Manus lag framhåller äktenskapet som en 

kvinnas upanayana (Jacobsen, 2004: 297). Därmed kan kvinnor tänkas initieras i den hinduiska 
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läran.  

Enligt EMTV betraktas kvinnor som orena enligt ”traditionell syn”, vilket förklarar kvinnors 

”osynlighet”: 

Renhetsidealet för kvinnor hör också samman med den traditionella synen att de ska vara 

osedda av män. Detta gäller särskilt de som inte tillhör den egna släkten. Det är en 

förklaring till att kvinnor är relativt osynliga i delar av det indiska samhället. Många av 

dem tillbringar större delen av dagen i hemmet (Tuveson, 2015: 237–238). 

Hinduiska kvinnor utesluts således inte endast från religiösa ceremonier utan även från 

samhället. Många är hemma, då de ska vara ”osedda av män”. Vad det är som gör kvinnor 

”orena” kan dock tänkas vara svårbegripligt för elever som inte är bekanta med uppfattningen 

om renhet (engelskans pure) som helighet, i kontrast till ren (engelskans clean) i hygienisk och 

fysiologisk mening. Antropologen Mary Douglas lade fram teorier om tabu och renhet i det 

banbrytande verket Renhet och fara (utgiven först 1966). Hon menar att kroppsöppningar 

symboliserar marginalzoner. Därför förknippas kroppsavfall som urin, avföring, svett, blod, 

avklippta naglar och hår med fara och magiska krafter, långt innan upptäckten av bakterier på 

1800-talet (Douglas, 2011: 173). Detta kan förklara varför de lägsta kasterna i Indien historiskt 

har hanterat smuts för att vidmakthålla de högre kasternas renhet (Douglas, 2011: 176). Det kan 

också förklara varför menstruerande kvinnor anses orena, då blodet kommer från en av 

kroppens marginalzoner.   

 EMTV är vidare den lärobok bland urvalet som betonar att renhetsidealet 

anknyter till en traditionalistisk uppfattning om män och kvinnor. Detta återkommer även vid 

diskursen om äktenskap (se ”Äktenskapsdiskursen”). Bland urvalet i de svenska läroböckerna 

utgör boken ReL ett undantag i sina framställningar om hindukvinnors möjligheter till att delta 

i det religiösa livet, då kvinnors religiösa aktörskap är närvarande. Därmed har ReLs 

framställning betraktats som en motdiskurs och beskrivs vidare i avsnittet ”Motdiskurs”. 

 

Sammanfattning av traditionsdiskursen  

Traditionsdiskursen kan knytas till tecken som ”Manus lag”, ”regler”, ”tradition”, ”oren” och 

”snörceremonin” (som kvinnor exkluderas från). Kvinnor enligt diskursen ska vara ”osedda av 

män” och ”förbli beroende” till sina manliga släktingar. Den hinduiska genuskonstruktionen 

förklaras utifrån Manus lag, skriven för ca två tusen år sedan, som tycks gälla än idag. Diskursen 

framställer kvinnor som offer för ett religiöst och traditionellt system, där det indiska samhället 

framställs tidlöst. I tre läroböcker, EMTV, LoU och RoS tycks kvinnorna stå utanför den 
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hinduiska gemenskapen. Enligt traditionsdiskursen kan hindukvinnor placeras i två av 

Mohantys kategori över hur tredjevärldenkvinnan konstrueras, nämligen som juridiskt 

osofistikerade och religiösa. Diskursen kan därmed beskrivas ha koloniala tendenser. 

 

2.1.2 Shakti och gudinnor som kvinnoideal 

Nära sammankopplat till traditionsdiskursen är diskursen om shakti och gudinnor som ideal för 

kvinnor. Shaktidiskursen framhåller att kvinnor enligt hinduismen har en kraft, shakti, som 

måste kontrolleras. Diskursen finns i böckerna EMTV och RoS. I EMTV beskrivs att ”hinduer 

tänker sig att kvinnan har en stark sexuell aptit, shakti, medan mannen har en mer passiv energi, 

purusha”, och som kan kontrolleras genom äktenskap (Tuveson, 2015: 241). Liknande 

formuleringar återfinns i RoS (Ring, 2013: 246): 

Mannen betraktas av kvinnan som mästare (prabu) och gud. Kvinnan anses äga krafter 

(shakti) som måste tämjas av en man inom äktenskapets ram och därför är det särskilt 

viktigt att kvinnan så snart som möjligt gifter sig. Kvinnans egenskaper förklaras inte 

biologiskt eller psykologiskt utan som en konsekvens av gudomlig ordning. Hon 

återspeglar de kvinnliga gudinnorna, vilkas krafter också måste styras. 

Kvinnans egenskaper är således en ”konsekvens av gudomlig ordning”. Kraften shakti 

motiverar äktenskap och beroendeställning till män eftersom kvinnor annars skulle förbli 

okontrollerbara. I RoS återspeglas därmed det gudomliga i det världsliga, där gudinnor 

uppfattas som deskriptiv och normativ avspegling av kvinnor.  

Centralt i shaktidiskursen är även gudinnan Kali (som förövrigt får ett stort utrymme bland de 

hinduiska gudomarna i läroböckerna). Denna studie förhåller sig endast till världsliga kvinnor 

men framställningen av Kali är relevant eftersom gudar och gudinnor beskrivs som ideal för 

människor – med undantag från LoU där det går att läsa att avbildningar av gudomar bör tolkas 

symboliskt och som är ”utöver människans förmågor och möjligheter”. Texten lyder: 

Det viktiga är att se att gudabilder som återfinns i den hinduiska konsten är tänkta att 

rikta blicken mot gudomliga krafter och makter som går långt utöver vad som är möjligt 

för människor att vara eller göra. Bilderna ska knappast uppfattas som i konkret mening 

sanna på det viset att de skulle avbilda gudarna precis som de ser ut eller är. Snarare vill 

de peka på gudarna som symboler för något stort, något som utöver människans förmågor 

och möjligheter. Gudarna har alltså snarare symbolisk än bokstavlig betydelse för de 

troende (Franck, 2011: 184). 

LoU utgör således ett undantag bland urvalet av svenska läroböcker med sin betoning på 

gudomarnas symboliska betydelse.  

Kali skildras ofta motsägelsefullt; hon är både modergudinna och dödsgudinna. Ord som 
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”blodtörstig” och ”brutal” är vanligt förekommande (Tuveson, 2015: 227, 231; Ring, 2013: 

238, 239, 241). Hennes ”våldsamma dans” med Shiva, där Shiva lägger sig under Kali för att 

”lugna” och ”tämja” henne, liksom att hon kräver blodiga offer förekommer i både RoS (Ring, 

2013: 238, 241) och EMTV (Tuveson, 2015: 227). Framställningen medför att kvinnor enligt 

hinduisk tradition uppfattas som blodtörstiga vildar. Det torde dock nämnas att berättelserna 

om Kali utesluter viktiga delar som komplicerar uppfattningen om hinduismens 

genuskonstruktioner. Kali kan betraktas som motsägelsefull (Jacobsen, 2004: 223). I 

läroböckerna betonas Kali som ”dödsgudinna”, men framhåller inte hur hon även är 

modergudinna. Den kvinnliga kraften shakti anses vara både en skapande, upprätthållande och 

ödeläggande kraft, och den innehas av olika kvinnliga gudomar (Jacobsen, 2004: 203). Kali 

representerar en destruktiv kraft, då hon tillsammans med sin partner Shiva närapå dansar 

sönder världsalltet (Bose, 2010: 33). Mandakranta Bose kallar henne en ”outsider” bland de 

hinduiska gudinnorna då hon är självständig, om än dansandes med Shiva. Kali må vara 

våldsam, men det faktum att hon samtidigt är en beskyddande och ömsint moder tillåter henne 

att skydda världen från ondska (Bose, 2010: 5).2 Hennes relation till dem som dyrkar henne kan 

därför liknas med relationen mellan en moder och hennes barn.  

 Att det närmast finns en överrepresentation av Kali i läroböckerna 

överensstämmer med Skolverkets kvalitetsrapport, från snart femton år sedan. Härenstam 

(Skolverket, 2006) ser berättelsen om Kali som läroböckernas sätt att exotisera hinduismen. 

Vid tiden för hans studie visades bilder med Kali och hennes ”blodröda tunga” (Skolverket, 

2006: 23) och texter om getoffer vars ”huvud skärs av och staplas upp framför gudinnan” 

(Skolverket, 2006: 22). Sådana texter om Kali har jag inte hittat bland urvalet. Men det återstår 

fortfarande vissa koloniala tendenser (”blodtörstig” ”tämjas”) i talet om den komplexa 

gudinnan.  

 Utöver Kali återfinns kort Durga, Lakshmi och Sita i läroböckerna. I RoS (Ring, 

2013: 246) skildras Sita som ”det klassiska kvinnliga idealet”, då hon är ”en kvinna som trots 

att mannen många gånger behandlar henne illa är honom trogen ändå in i döden”. Hindukvinnor 

kan därmed tänkas utstå våld. Berättelsen om Ramayana och den populariserade 

Ramcharitmanas finns i olika versioner och har bland annat varit en populär serie i indisk TV 

(Bose, 2010: 38). Den handlar om hur prinsen Rama ska rädda sin fru Sita, som bortrövats av 

                                                 
2 Enligt myten hotar en demon att förgöra världen. Demonen kunde endast dödas av kvinna, varpå gudar som 

Indra förklädda till kvinnor misslyckades att dräpa demonen. Gudinnan Parvati trädde in i guden Shivas kropp, 

och skapade Kali med ett gift Shiva bär i halsen. Med sin vrede dödade Kali demonen. För att lugna henne 

förvandlade Shiva sig till ett barn som hon ömsint började amma. Giftet återupptogs i Shiva kropp och Kali blev 

lugn (Jacobsen, 2004: 186–187). 
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demonkungen Ravana. När Ravana besegrats och Sita befriats misstror Rama Sita för att varit 

otrogen mot honom. För att visa sin kyskhet träder hon i elden. Sita har således kommit att bli 

symbol för den lojale och undergivne hustrun. Men det kan också betraktas på ett annat sätt. 

Bose (2010: 39) skriver: “it is she who decides to end her life by turning away from Rama to 

seek sanctuary with her mother, Goddess Earth” (egen kursiv). Liksom Kali visar Sita på 

hinduismens ambivalenta genuskonstruktioner, något som inte riktigt nyanseras i urvalet bland 

de svenska läroböckerna. 

 

Sammanfattning av shaktidiskursen  

 Skaktidiskursen innehåller en del konflikter; gudinnor betraktas både som ett stöd och ett 

hinder för kvinnors identitet enligt läroböckerna. Diskursen kännetecknas av tecken som 

”Kali”, ”gudomlig ordning”, ”ideal” och ”våldsam”. Gudinnorna beskrivs som ideal för 

hindukvinnor, och framställs som både en konservativ kraft (Sita som representerar den lojale 

men undergivne hustrun) och som en progressiv kraft (Kali – se Kali som motdiskurs). 

Läroböckernas framställning av Kali visar på förbättringar sedan Skolverkets kvalitetsrapport 

2006, men det återstår vissa koloniala tendenser. Diskursen om shakti och gudinneideal är mest 

framträdande i EMTV och RoS. Den saknas helt i LoU där gudinnornas symboliska betydelse 

betonas. Shaktidiskursen kan kategorisera hindukvinnor både som religiösa och revolutionära. 

 

2.1.3 Äktenskapsdiskursen 

Diskursen ovan beskriver hur kvinnor som innehavare av den sexuellt laddade kraften shakti, 

kan kontrolleras genom äktenskapet. Äktenskapsdiskursen finns närvarande i samtliga 

läroböcker, men dess betydelse för kvinnor framställs olika. Tecknet äktenskap i 

gruppbildningen av hinduiska kvinnor kan därför betraktas som en flytande signifikant, vars 

innehåll beskrivs på ett konfliktfyllt sätt i de olika läroböckerna. 

Det arrangerade äktenskapet skildras som ett sätt att upprätthålla manlig dominans (Tuveson, 

2015: 242) och att äktenskapet för kvinnor är ”en oskriven lag” (Ring, 2013: 244). I EMTV 

(Tuveson, 2015: 238) går att läsa att enligt ”traditionalistiska tolkningar ” är äktenskapet en 

kvinnas ”viktigaste ritual” och att ”en ogift kvinna har därför låg status”. EMTV framhåller 

återigen vikten av tradition. Även i RoS (Ring, 2013: 245) berättas om kvinnors status utan 

man, som änka har hon ”inget värde”. Vidare berättas om sati, änkebränning (se berättelsen om 

Sita ovan). Sati är en praktik där änkan dör tillsammans med sin döde man vid kremeringen. 
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Ania Loomba (2005: 153) har kallat satin för en ”favoritkaraktär i det koloniala berättandet”. 

Praktiken har väckt stor uppmärksamhet bland västerländska orientalister, men också 

postkoloniala feminister som Loomba och Mohanty. Satin har kommit att bli en symbol för 

östlandets barbari och kvinnors påtagliga avsaknad på röst. Vi får sällan ta del av hennes 

perspektiv, då satin blir ett subjekt först vid dödsögonblicket (Loomba, 2005:  225). Narayan 

(2000) är också kritisk till föreställningen om sati som en symbol för indisk tradition. Hon 

menar att artonhundratalets brittiska kolonisatörer tillsammans med indisk elit konstruerade 

satin som en ”central indisk tradition” [egen översättning] trots att den endast utövades i vissa 

samhällen (Narayan, 2000: 87). Det var således aldrig en ”central indisk tradition”. 

 RoS är den enda läroboken i urvalet som tar upp sati. Den är också ensam om att 

beskriva så kallad ”brudbränning” (även kallat hemgiftsmord, se Jacobsen, 2004: 338), där 

mannen mördar sin hustru. Bland urvalet utgör RoS därmed ett undantag för hur hinduiska 

kvinnor representeras i svenska läroböcker med sina inslag om sati och ”brudbränning”. Även 

hemgiftsmordet kan tillsammans med sati uppfattas som en symbol för östlandet barbari. RoS 

kan därför beskrivas som den lärobok bland urvalet som har den mest koloniala diskursen 

gällande hindukvinnor.  

Två böcker bland urvalet har en något annorlunda framtoning av äktenskapet än EMTV och 

RoS. LoU framställer äktenskapet som den viktigaste ritualen för både man och kvinna, och 

upplevs därmed mer genusneutral:  

Giftermålet betraktas ofta som den viktigaste livscykelriten. När en man och en kvinna 

gifter sig förväntas de utföra husfadersstadiets sociala plikter, som till exempel innebär 

att utföra vissa heliga offer och bli föräldrar. De betraktas som en enhet som genom att 

bland annat offra till gudarna och få barn bidra till den ordning som ska prägla samhället 

och samhällslivet (Franck, 2011: 190–191). 

Texten framhåller att äktenskapet medför vissa plikter för husfadern. Men fadern respektive 

moderns roll i äktenskapet förblir oklara. Vad är det för sociala plikter utöver barnafödande 

som förväntas utföras, och varför är bröllopet en viktig rit?  

Även i ReL (Tidman & Wallin, 2012: 141) beskrivs äktenskapet som genusneutralt; ”bröllopet 

är livets största fest för hinduer”. I ReL beskrivs alltså äktenskapet som en fest, inte som ett sätt 

att endast utöva ”manlig kontroll”. LoU och ReL bidrar således till att framställa äktenskapet 

på ett konfliktfyllt sätt genom att betona att det är den viktigaste ritualen för både kvinna och 

man, liksom att det är en fest. Äktenskapet markerar övergången från lärjunge till 

familjeförsörjare inom den hinduiska filosofin om ashrama. Familjestadiet betraktas enligt 

Manus lag som det bästa då familjefadern försörjer såväl den egna familjen som samhället. 
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Genom att möjliggöra de övriga levnadsstadierna fyller familjeförsörjaren därmed en viktig 

samhällsfunktion. (Jacobsen, 2004: 293). Tidigare nämndes att Manus lag framhåller 

äktenskapet som en kvinnas initieringsrit. I familjestadiet kan dessutom estetisk och erotisk 

njutning, kallad kama, förverkligas. (Jacobsen, 2004: 109). Därför är äktenskapet troligen lika 

väsentligt för män som kvinnor, om än av olika skäl.  

I äktenskapsdiskursen nämns ofta hemgift. Hemgiften bidrar enligt läroböckerna till att kvinnor 

betraktas som ett ekonomiskt hinder. I EMTV (Tuveson, 2015: 243) beskrivs att hemgiften är: 

”en tradition som inte bygger på vad som står i någon helig text. För familjer med flera döttrar 

kan denna hemgift ruinera familjens ekonomi”. EMTV framhåller att det är en social tradition, 

som inte kan hänvisas till helig skrift. Att döttrar kan ruinera familjen beskrivs i ReL som en 

orsak till könsselektiv abort i avsnittet ”Miljoner flickor aborterade”: 

En flicka ger föräldrarna mycket mer kostnader och sämre med inkomster om familjen 

följer traditionell hinduism. Föräldrarna ska då betala hennes dyra bröllop och hemgiften 

till brudgummen. Under de senaste decennierna har kliniker för fosterdiagnostik etablerat 

sig i snabb takt i Indien (Tidman & Wallin, 2012: 142). 

Texten beskriver hur flickor är kostsamma pga. hemgiften och att det därför lett till att föräldrar 

vill veta könet på barnet, varpå många flickor aborteras. Dock tycks detta gälla de som ”följer 

traditionell hinduism”. Vidare står det att ”det är främst medelklasskvinnor som har råd” 

(Tidman & Wallin, 2012: 142) med fosterdiagnostik. Detta kan uppfattas motsägelsefullt, då 

de har råd med fosterdiagnostik men inte hemgiften. Kan det finnas andra orsaker än hemgiften 

som bidrar till att pojkar privilegieras bland föräldrar? Talet om hemgiften som ”tradition” i 

läroböckerna EMTV och ReL ansluter även till traditionsdiskursen. EMTV och ReL är de 

böcker bland det svenska urvalet som mest framhäver tradition och olika tolkningar inom 

hinduism. 

 

Sammanfattning av äktenskapsdiskursen  

Äktenskapsdiskursen återfinns i samtliga läroböcker, men beskrivs på skilda sätt. I EMTV och 

RoS skildras äktenskapet med tecken som ”tradition” och ”lag” och ”hemgift”, medan den i 

ReL betonas som en ”fest” och ”plikt” för man som kvinna i LoU. När den beskrivs som 

”tradition” med fokus på det arrangerade äktenskapet utgör diskursen tillsammans med 

ovanstående diskurser ett sätt att förstå hindukvinnor som underordnade. Sambandet mellan 

diskurserna kan beskrivas som följande: kvinnan (och gudinnan) innehar en kraft, shakti, som 

måste kontrolleras genom äktenskapet, äktenskapet gör kvinnan beroende av mannen vilket 
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återspeglar en gudomlig ordning. Äktenskapet blir därmed symbol för en tyst och undergiven 

kvinna. Detta gör henne religiös samt juridiskt osofistikerad. Men äktenskapet kan också 

beskrivas som en fest. I ReL framhålls kvinnans aktörskap, vilket har betecknats som en 

motdiskurs. 

 

2.1.4 Motdiskurs – feminism, nytolkning och religiöst aktörskap 

Utöver den dominerande diskursen som handlar om hinduiska kvinnors underkastelse finns 

”motdiskursen”. Motdiskursen innehåller motsägelsefulla tecken, flytande signifikanter, som 

visar på en antagonism i framställningen av hindukvinnor. Förändring, feminism, Indira Gandhi 

och Kali är sådana tecken som bidrar till att konstruera hinduiska kvinnors betydelse som 

konfliktfylld, eller motstridig. Konstruktionen av hindukvinnor i svenska läroböcker kan därför 

inte beskrivas som hegemonisk, då det förutsätter att diskursen är tillsluten. Motdiskursen är ett 

samlingsnamn för diskurser som finns i EMTV, ReL och RoS. Den har namngivits utifrån dess 

funktion, då den utmanar ovanstående tal om kvinnlig underkastelse i hinduismen. Den har 

förhållandevis litet utrymme i läroböckerna gentemot ovanstående diskurser.  

 I EMTV skildras samhällsförändring och ”nytolkning” med 

Ramakrishnamissionen och Ammarörelsen. Ramakrishnamissionen beskrivs utmana sociala 

seder som arrangerande äktenskap (Tuveson, 2015: 223–224). Ramakrishnamissionen 

grundades 1859 av gurun Swami Vivekananda. Vivekananda gav hinduismen ett ansikte i 

västvärlden, bland annat genom att ha varit representant för hinduismen under Worlds 

Parliament of Religions 1893. Centralt för Ramakrishnamissionen är tillbedjan av Kali och 

socialt arbete (Jacobsen, 2004: 324–325). Avsnittet ”Identitet” i EMTV beskriver 

traditionalistiska tolkningar och ny religiös praxis;  

Det är lätt att få uppfattningen om att kvinnor har en underordnad position och männen 

en överordnad i hinduismen. [….] Samtidigt finns i dagens Indien en hel del hinduiska 

rörelser som ger kvinnor samma privilegier som män. Detta speglar samhällets 

förändring” (Tuveson, 2015: 239). 

Författaren medvetandegör riskerna med att skildra hinduisk genuskonstruktion: ”det är lätt att 

få uppfattningen…”, men ”samtidigt” finns det rörelser som kontrasterar uppfattningen om 

kvinnors underordning. Ammarörelsen skildras som en av dessa rörelser, där kvinnor och män 

tillsammans kan utföra puja. Puja är en rituell tillbedjan, ofta i form av att offra mat. Maten 

välsignas, kallad prasad, och äts oftast upp. Till puja kan även rökelser, blommor och musik 

eller mantran användas (Esposito, 2008: 226, Jacobsen, 2004: 84). Texten i EMTV framhåller 
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att kvinnor under menstruation också får besöka templet i Ammarörelsen. Det framgår dock 

inte vilka eller vem som är drivande i Ammarörelsen eller Ramakrishnamissionen. Läroboken 

ger ändå konkreta exempel på hur hinduismen är i utveckling. 

 Både EMTV och LoU nämner Indira Gandhi som exempel på motdiskurs. I 

EMTV framhålls att ”kvinnors situation beror således bland annat på socioekonomiska villkor” 

(Tuveson, 2015: 237) och plats, där landsbygden och norra Indien är mindre progressiva. 

Kvinnor från medel- och överklassen kan studera på universitet. Texten fortsätter: ”Vissa av 

dem har en förhållandevis stor frihet. En del av dem blir framgångsrika i affärsliv och politik. 

Indien har haft flera ledande politiker, till exempel Indira Gandhi (Tuveson, 2015: 237) 

I texten berättas således hur kvinnor idag har tillgång till utbildning på universitetsnivå, att 

”vissa” har ”förhållandevis stor frihet”, ”en del av dem blir framgångsrika” och att det funnits 

kvinnliga ”ledande politiker”. Texten med dess accentuering på vissa, förhållandevis och en 

del av dem ger ändå ett intryck, trots ett osäkert sådant, på förändring. Det är troligen en 

materiell verklighet att det finns kvinnor som är otrygga, som utsätts för olika typer av våld och 

diskriminering. Det är dock intressant att fundera över varför sådana redogörelser väljs ut. 

Förekommer liknade formuleringar i läroböckerna om talet om kvinnor i västvärlden? En del 

kvinnor i västvärlden har också ”förhållande vis stor frihet”, och arbetar inom affärslivet. 

 Även LoU (Franck, 2011: 190) innehåller liknande formuleringar om kvinnor 

idag kan ha yrken som ”varit förbehållna män, såsom poliser och piloter” och att kvinnor kan 

som Indira Gandhi kan bli politiker. Indira Gandhis roll i Kongresspartiet beskrivs vidare som 

både betydande och omtvistad. Vad som gjort att hon haft en betydande (och omtvistad roll) 

framstår inte. Kanske hade en sådan redogörelse ökat förståelsen för Gandhis betydelse och 

hinduismens uppfattningar om män och kvinnor. RoS tar upp samhällsförändringar under 

avsnittet ”Hinduisk feminism”. Där skildras Kali som en gudinna för jämställdhet: ”Ett indiskt 

bokförlag ger ut feministisk litteratur kallar sig för Kali for Women. Med hjälp av Kalis styrka 

vill man förändra det mansdominerade samhället” (Ring, 2013: 241). Därefter beskrivs hennes 

”vilda dans”, där Shiva måste ”tämja” henne för att den kosmiska harmonin ska återställas.  

 Hur en gudinna, som måste tämjas av hennes man, kan användas för att förändra 

ett mansdominerat samhälle kan dock tänkas ge upphov till fler frågor än svar hos läsaren. I 

stället för att utmana lärobokens framställning av hinduismens genuskonstruktioner (som 

innehåller texter om sati och ”brudbränning”) riskerar därmed motdiskursen att cementera den. 

I avsnittet ”Bröllop” i RoS provoceras dock kvinnans underordning med citatet; ”samtidigt som 

kvinnan är underställd mannen […] är hon den som hela familjen och släkten är uppbyggd 

kring. Männen är beroende av henne” (Ring, 2013: 245). Citatet utmanar kvinnans 
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beroendeställning då ”männen (plural) är beroende av henne (singular)”. Texten kan tolkas som 

att män och kvinnor kompletterar varandra i hinduismen, trots att kvinnan är underordnad 

mannen.  

 Ovan beskrevs hur traditionsdiskursen framställer kvinnor som utanför den 

hinduiska gemenskapen (och ibland det indiska samhället). Diskursen kännetecknas av att 

hinduiska kvinnors religiösa aktörskap fråntagits. Religion framställdes som något som görs 

mot kvinnor i form av traditioner som arrangerade äktenskap och att inte få utföra 

snörceremonin, upanyana.  Till skillnad från de övriga läroböckerna är det kvinnliga religiösa 

aktörskapet närvarande i ReL, i synnerhet i det långa avsnittet ”Intervju Laxmi”. Där intervjuas 

en kvinna som flyttat från Calcutta (Kolkata) till Göteborg. Laxmi berättar om hur det är att 

leva som hindu i diaspora; kremeringsceremonin kring hennes svärmor, mötet med sin man och 

hans föräldrar och Laxmis dagliga puja i hemmet. I texten går även att läsa om hennes döttrar: 

Idag är hon och Satish stolta föräldrar till fyra vackra högutbildade döttrar. Deras mål har 

varit att deras döttrar skall stå på egna ben och själva välja make. Den här vintern 

förbereder Laxmi och Satish andra dotterns bröllop som skall äga rum i Goa i dagarna 

tre. En kostsam historia. […] Alla gläder sig åt festen. Bruden skall gå igenom gurkmeje-

ceremonin, en kroppsmålning som kan ses som en reningsprocess. Och man skall dansa 

sangeet, dansen som bara kvinnor dansar (Tidman & Wallin, 2012: 134–136). 

Texten framhåller att Laxmis döttrar är välutbildade och att de har möjlighet att själv välja sin 

partner att gifta sig med. Under bröllopet dansas sangeet som ”bara kvinnor dansar”. Diskursen 

om äktenskapet i ReL skiljer sig därmed från talet om det arrangerade äktenskapet som är 

närvarande i EMTV och RoS. I texten framhålls återigen äktenskapet som en ”fest”, trots att 

det är ”kostsamt”. Laxmis döttrar har även möjlighet att själva få välja partner. Är detta ett 

resultat av att leva i diaspora och/eller en modernare värld för Laxmis döttrar, eftersom Laxmi 

själv inte fick välja partner?  

ReL är alltså den enda lärobok bland urvalet som betonar kvinnors religiösa aktörskap. Vissa 

religiösa praktiker utförs av kvinnor under bröllop, vid puja och vid kremering. I texten 

framhålls att det är Laxmi och hennes svägerska som utför svärmoderns reningsbad inför 

kremering; ”Laxmi och hennes svägerska [badade] den döda i yoghurtsmjölk, ett reningsbad. 

Därefter klädde de henne i en ny sari och lade saffran på hennes panna” (Tidman & Wallin, 

2012: 133). Kvinnor tycks därmed ha en betydande roll i hinduismen enligt ReL, och Laxmis 

religiositet tycks fylla hennes liv med mening. Detta är något som en elev i Kristiansens studie 

anser eftersträvansvärt att betona i undervisning (Kristiansen, 2013: 57–58). Genom hennes 

berättarröst blir Laxmi ett subjekt, som också erbjuder ett sällan närvarande inifrån-perspektiv. 
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Kanske är det symptomatiskt att ReL är den enda lärobok bland det svenska urvalet som både 

har en kvinnlig och manlig författare. 

 

Sammanfattning av motdiskursen  

Motdiskursen visar på att de svenska läroböckernas konstruktion av hinduiska kvinnor inte kan 

betraktas som hegemonisk, utan att alternativa tolkningar tillåts. Diskursen har namngivits efter 

dess funktion, dvs att utmana föreställningen om kvinnors underordning. Tecken som 

”förändring”, ”feminism”, ”Kali”, ”högutbildade” och ”fest” är förekommande. Enligt 

diskursen sker förändring i det indiska samhället, kvinnors möjlighet till utbildning och arbete 

i politik lyfts fram i EMTV och LoU. Kali beskrivs som en progressiv kraft. Diskursen är mest 

närvarande i ReL, som är den enda läroboken bland urvalet att lyfta fram kvinnors religiösa 

aktörskap. ReL är också den enda läroboken att skildra vad som händer med sociala seder som 

arrangerade äktenskap utanför Indien. Laxmis berättarröst ger en inblick i hybrida identiteter. 

 

2.2 HINDUKVINNORS KONSTRUKTION I INDISKA LÄROBÖCKER 

Analysen av de indiska läroböckerna har inte genererat lika stor mängd material som de svenska 

läroböckerna, varav kapitlet om de indiska läroböckerna är påtagligt kortare. En avgränsning 

gällande de indiska läroböckerna var engelska som språk. Mycket korta citat har översatts till 

svenska av författaren för att möjliggöra ett bättre flyt i texten. Längre citat och blockcitat har 

bevarats på originalspråk för att inte översättningen skulle bli missvisande och förvanska 

tolkningen av texten. 

2.2.1 Kvinnors kamp för utbildning 

En av de mest dominerande diskurserna i de indiska läroböckerna om kvinnor berör utbildning. 

Diskursen är mest framträdande i historieböckerna Themes of Indian History Part 3 (TiH3) och 

Our Pasts III – Part 2 (OP). OP är den bok bland urvalet som mest behandlar kvinnors kamp 

för utbildning, i synnerhet i det långa kapitlet Women, caste and reform. Texten handlar om hur 

kvinnor och män under 1800- och 1900-talen arbetade för att förbättra kvinnors situation. Ur 

texten går att läsa hur kvinnor arbetade för reformer, gick på The Hindu Mahila Vidyalaya (som 

var bland de första skolorna för unga kvinnor) eller universitet. Texten lyder: 

By the 1880s, Indian women began to enter universities. Some of them trained to be 

doctors, some became teachers. Many women began to write and publish their critical 
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views on the place of women in society. Tarabai Shinde, a woman educated at home at 

Poona, published a book, Stripurushtulna, (A Comparison between Women and Men), 

criticising the social differences between men and women (egen kursiv, Uppal, 2008: 

113). 

I citatet framställs kvinnor som aktörer för att förändra 1800-talets samhälle, och att kvinnor 

kunde utbilda sig, och bli läkare eller lärare. ”Många” kvinnor kom att ifrågasätta deras roll i 

samhället, en av dessa var Shinde, en kvinna utbildad i hemmet. Andra kvinnor som nämns i 

texten är Rashsundari Debi, som var en självlärd kvinna, och Pandita Ramabai, som var kritisk 

till hinduismens behandling av högkastiga kvinnor (Uppal, 2008: 113). Ramabai kom sedan att 

konvertera till kristendom. I Indien grundade hon en av de tidigaste pentakostala samfund, 

Muktimissionen. Ramabai kritiserade även västerländska kristna missionärer som inte 

anpassade kristendomen till en indisk kontext. Hon kom således att ha stort inflytande på den 

kristna missionen i landet (Anderson & Westerlund, 2012: 175–177). Hennes konvertering till 

kristendom och betydelse för religionen nämns inte i texten.  

Även i TiH3 beskrivs hur medelklasskvinnor i det koloniserade Indien försökte finna en röst 

genom det skrivna ordet, många – även reformatörer (even reformers) – ansåg dock att kvinnor 

skulle ägna sig åt sin man och barn (Uppal, 2007: 330). Till texten i TiH3 finns en bild på en 

1800-talstavla, den föreställer en kvinna i röd sari. Hon håller ett får med manshuvud i koppel. 

Bildtexten lyder: 

Male anxiety about female power was often expressed through the figure of the woman 

as a charmer who transformed men into sheep. As women began to be educated and 

moved out of the seclusion of their homes, such images of women began to proliferate in 

popular prints (Uppal, 2007: 330). 

Denna “manliga ångest” över kvinnors emancipation förklarar således känslorna av rädsla och 

vrede som de konservativa kände under 1800- och 1900-talen enligt läroboken. Självständiga 

kvinnor betraktades som ett hot. Texten tillsammans med bilden påvisar hur stora förändringar 

var på ingång i det manligt dominerade samhället.  

 I både OP och TiH3 synliggörs hur kvinnors rätt till utbildning och det offentliga 

rummet varit en hård kamp. Progressiva kvinnor mötte starkt motstånd, där många var ”rädda 

för att skolorna […] skulle förhindra dem från att göra sina husliga plikter (domestic duties)” 

(Uppal, 2008: 112). Särskilt konservativa och ortodoxa beskrivs som rädda för förändringen: 

”Needless to say, all this more than alarmed the orthodox. For instance, many Hindu nationalists 

felt that Hindu women were adopting Western ways and that this would corrupt Hindu culture 

and erode family values” (Uppal, 2008: 113). Texten framhåller hur utbildning betraktades av 

hindunationalister som en västernisering av hinduiska kvinnor, som hotade hindukulturen. 
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Mellan raderna kan läsas att västerländska kvinnor betraktades som otillräckliga mödrar, 

möjligen ansåg hindunationalisterna att de övergav barn och man genom att utbilda sig och 

förvärvsarbeta. Samtidigt beskrivs i TiH3 att kvinnors rätt till utbildning var ett hot mot 

samhället: ”konservativa var rädda för att utbildade kvinnor skulle hota hela den sociala 

ordningen” (Uppal, 2007: 329). Undantagsvis beskrivs i TiH3 att ”även reformatörer” också 

var emot kvinnlig frigörelse (se ovan). Den historiska utvecklingen visar på hur kvinnors 

situation har förbättrats, och där progressiva kvinnor drivit på den historiska utvecklingen enligt 

de indiska läroböckerna i historia. I läroboken Democratic Politics-II (DPII) för Political 

Science betonas dock att det finns mer att göra, i synnerhet gällande utbildning och våld mot 

kvinnor (se ”Patriarkala strukturer som förklaring” nedan).   

 

 

Sammanfattning av utbildningsdiskursen   

Kvinnors kamp för utbildning är en av de mer framträdande diskurserna i de indiska 

läroböckerna. Diskursen kännetecknas av tecken som ”utbildade” (educated) och ”reform”. 

Flertalet kvinnor namnges, såsom Ramabai och Shinde. De beskrivs som självlärda kvinnor 

som sedermera kämpat för kvinnliga rättigheter. Därmed framställs dessa kvinnor som aktörer 

som driver den historiska utvecklingen framåt. I historieböckerna framställs utvecklingen som 

positiv – idag kan kvinnor utbilda sig och välja partner. Kvinnors rätt till utbildning beskrivs 

historiskt också av konservativa som en västernisering av det indiska samhället. 

 

2.2.2 Kvinnors kamp för Indiens självständighet 

Diskursen om kvinnors kamp för utbildning ansluter sig till diskursen om kvinnors kamp om 

Indiens självständighet och kvinnlig rösträtt under 1800–1900-talen. Liksom föregående 

diskurs är denna framställning framträdande i OP och TiH3. Diskursen kännetecknas av 

nationalistisk rörelse, där kvinnor utlovades rösträtt om de deltog i anti-brittiskt motstånd.  

Kvinnors rättigheter ställs i ljuset av förenad kamp mot kolonialmakten, där frihetsrörelsen 

förenade män och kvinnor i ett gemensamt intresse för aktivism. Denna gemensamma kamp 

banade sedan vägen för kvinnlig rösträtt (Uppal, 2008: 133). Texterna kan förstås som att 

kvinnor fick göra avkall på kampen om jämställdhet och kvinnlig frigörelse och i stället ansluta 

sig till den nationella frihetsrörelsen. Intresset för kvinnors kamp fick således underordnad 

betydelse i förhållande till kampen mot den brittiska kolonialmakten.   

Flertalet kvinnor nämns i läroböckerna; Rani av Jhansi (Rani of Jhansi), Amabai av Karnataka 
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(Amabai of Karnataka), Sarojini Naidu, och Kamaladevi Chattopadhyay. Rani av Jhansi 

skildras i TiH3 som en kvinna vars hjältemod under revolten 1857 gett upphov till dikter och 

sånger, där hon ofta porträtteras med svärd och rustning ridandes på en häst:  

Heroic poems were written about the valour of the queen who, with a sword in one hand 

and the reins of her horse in the other, fought for the freedom of her motherland. Rani of 

Jhansi was represented as a masculine figure chasing the enemy, slaying British soldiers 

and valiantly fighting till her last (Uppal, 2007: 313). 

Den nationalistiska diskursen i OP och TiH3 kännetecknas även av betydelsen av kvinnligt 

deltagande i Saltmarschen (eller Saltsatyagraha). Satyagraha är en princip som vilar på 

hinduismens princip om icke-våld (ahimsa) och kristendomens princip om ”att vända andra 

kinden till”. Mahatma Gandhi uppmanade folket till civil olydnad genom att spinna eget tyg 

och att hämta eget salt i protest mot de brittiska tyg- och saltskatterna (Esposito, 2008: 328). 

Saltmarschen året 1930 var en av Gandhis stora politiska manifestationer. I OP (Uppal, 2008: 

153) beskrivs hur Sarojini Naidu fick övertala Gandhi att låta kvinnor delta, eftersom ”till och 

med” (even) Gandhi nekade kvinnligt deltagande. I TiH3 framställs i stället socialisten 

Kamaladevi Chattopadhyay som den som lyckades ge kvinnor möjlighet att delta i 

saltmarschen. Hon beskrivs också som ”en av de många kvinnor som arresterades för att ha 

brutit mot salt- och alkohollagarna” (Uppal, 2007: 360). OP (Uppal, 2008: 153) skildrar Amabai 

av Karnataka som en av dessa kvinnor som fängslades på grund av civil olydnad. Texterna 

framhåller således att kvinnor även fick kämpa för att delta i anti-brittiskt motstånd, och att ”till 

och med” Gandhi inledningsvis inte ville att kvinnor skulle delta. Enligt Loomba (2005) tilläts 

kvinnor att delta i nationalistiska rörelser kring 1920-tal, men att kvinnors aktörskap i rörelsen 

begränsades. Deltagandet kunde betraktas som en ”förlängning av deras roll som hemmafru; 

även fortsättningsvis förväntades de vara omsorgsfulla, underordnade och icke-militanta” 

(Loomba, 2005, 214). Läroböckerna lyfter alltså fram de kvinnor som konfronterade 

uppfattningen om att kvinnor skulle vara utan talan.  

 I både den nationalistiska diskursen och utbildningsdiskursen är kvinnliga aktörer 

drivande för den historiska utvecklingen, där diskurserna framhåller att kvinnor har kämpat för 

förändring. En av läroböckerna skriver; “As you can see, by the end of the nineteenth century, 

women themselves were actively working for reform” (Uppal, 2008: 113). Genom att 

läroböckerna också framhåller motståndet överskattar inte läroböckerna de enskilda aktörernas 

förmåga att förändra strukturer. Uppfattningarna om att kvinnor inte skulle studera eller ägna 

sig åt aktivism var alltså svåra att reformera. Kvinnorna kan uppfattas som det ovannämnda 

”women-consious” där de är medvetna om sina begränsningar och möjligheter att förhandla 
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och omtolka. Att kvinnor slutligen kunde delta i anti-brittiskt motstånd banade vägen för 

kvinnorörelsen: 

Their involvement was significant for the freedom struggle, for the women’s movement, 

and for themselves personally. Both British officials and Indian nationalists felt that 

women’s participation gave the national struggle an immense force. Participation in the 

freedom movement brought women out of their homes. […] and it could pave the way 

for equality with men (Uppal, 2008: 153). 

Kvinnornas deltagande i frihetsrörelsen beskrivs som både viktig på nationell nivå, på 

gruppnivå och på individuell nivå enligt läroboken. Deras deltagande gav även kvinnorna en 

plats i offentligheten. Även nationalister betraktade deras deltagande i frihetsrörelsen som en 

”stor kraft”.  

 

Sammanfattning av den nationalistiska diskursen  

Den nationalistiska diskursen tillsammans med utbildningsdiskursen utgör de dominerande 

diskurserna bland urvalet av de indiska läroböckerna. Liksom utbildningsdiskursen nämns 

flertalet kvinnor, ofta är det kvinnor som övertalat Gandhi att låta dem delta i kampen mot den 

brittiska kolonialmakten. Deltagandet i nationalistisk rörelse beskrivs som att det banade vägen 

för kvinnors rättigheter. Återigen spelar kvinnliga aktören en roll i den historiska utvecklingen, 

vilket skiljer sig från det svenska urvalet där det kvinnliga (religiösa) aktörskapet var 

frånvarande i tre av fyra läroböcker. Den nationalistiska diskursen får sin betydelse av tecken 

som ”jämställdhet” (equality) och ”Saltsatyagraha”/”Saltmarschen”.  

 

2.2.3 Patriakala strukturer som förklaring  

I samtliga indiska läroböcker skildras kvinnors underordning; i läroböckerna för historia 

beskrivs den historiska kampen för kvinnliga rättigheter (i synnerhet gällande utbildning och 

nationell frigörelse) och i läroboken för samhällskunskap beskrivs den nutida kampen för ett 

jämställt samhälle. Läroböckerna ger ett flertal ”förklaringar” till manlig överordning och 

kvinnlig underordning. Detta har jag valt att betrakta som en tredje diskurs bland de indiska 

läroböckerna. I ett antal läroböcker beskriver religion som underliggande för under- och 

överordning mellan män och kvinnor, i synnerhet i läroboken Themes of Indian History part 1 

(TiH1), som är den första delen av tre i läroboksserien Themes of Indian History. TiH1 skildrar 

hur patrilinjär härstamning (även kallad agnatisk härstamning) förstärktes vid tiden då den stora 

episka berättelsen Mahabharata utspelas. Mahabharata är en av hinduismens centrala texter 
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och skrevs troligen kring 300 f.v.t och 300 e.v.t. Den ingår i textkategorin historia (itihasa). En 

del lärde inom hinduismen betraktar texten som historieskrivning medan en del indologer i 

stället betraktar den som hjältedikt (Jacobsen, 2004: 53–57). Berättelsen skildrar en strid mellan 

två släkter Kauravas och Pandavas, som kulminerar i slaget om Kurukshetra. I Mahabharata är 

begreppet dharma, plikt, centralt. Texten i TiH1 beskriver konflikten mellan släkterna där 

Pandavas seger i den stora striden förstärkte den manliga härstamningen enligt TiH1: 

After that patrilineal succession was proclaimed. While patriliny had existed prior to the 

composition of the epic, the central story of the Mahabharata reinforced the idea that it 

was valuable. Under patriliny, sons could claim the resources (including the throne in the 

case of kings) of their fathers when the latter died (Uppal, 2007: 55). 

Mahabharata används alltså i texten som en historisk källa för att påvisa hur det manliga 

släktledet stärktes. Texten fortsätter med att beskriva att söner kom att bli viktiga för släktens 

fortlevnad, eftersom arvet gick genom männen. Detta påverkade kvinnors status; de hade ingen 

äganderätt och att gifta bort dem blev faderns religiösa plikt: ”this gave rise to the belief that 

kanyadana or the gift of a daughter in marriage was an important religious duty of the father” 

(Uppal, 2007: 57). I texten framhålls således att Mahabharata cementerade föreställningar om 

mannens och kvinnans roller och äganderätt, och därmed bidragit till att forma hinduismens 

genuskonstruktioner. Att gifta bort sin dotter kom att betraktas som en plikt. 

 Enligt TiH1 härstammar hinduismens föreställningar om kvinnors och mäns 

äganderätt ur Manusmriti (Manus lag). Det går att läsa hur Manusmriti gav kvinnor begränsad 

rätt till mark, pengar och boskap eller andra tillgångar, med undantag för stridhana (gåvor vid 

äktenskap) (Uppal, 2007: 58). I TiH1 framhålls dock att Manusmritis inflytande, skrivna av 

brahmaner, inte bör överdrivas: “While the Brahmana authors of these texts claimed that their 

point of view had universal validity and that what they prescribed had to be obeyed by 

everybody, it is likely that real social relations were more complicated” (egen kursiv, Uppal, 

2007: 58). Brahmanerna pläderade för att vara allmängiltiga men kulturell mångfald har 

inneburit att verkligheten var mer komplex. Texten fortsätter med att brahmanernas influens 

var “by no means all-pervasive” (Uppal, 2007: 58).   

 Genom betoning på att brahmanernas inflytande inte bör överdrivas kan texten 

tolkas om en kritik mot den brahmanska kärntraditionen inom hinduism. Vetenskaplig litteratur 

behandlar ofta den brahmanska kärntraditionen (Jacobsen, 2004: 20–21). Det är också den 

inriktning inom hinduism som mestadels beskrivs i de svenska och indiska läroböckerna som 

finns bland urvalet. Däri betonas bland annat varnasramadharma, där den ovannämnda 

filosofin om ashrama (levnadstadier) och dharma (plikter) ingår. Mahabharata är dessutom 
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skriven på sanskrit, som främst är ett skriftspråk och som studeras av brahmaner. 

Den brahmanska kärntraditionen är således brahmanernas definition av hinduismen, där de blir 

uttolkare av religionen (Jacobsen, 2004: 26).   

 Ovanstående text om Mahabharata och Manusmriti är ett av de tydligaste exempel 

där religiösa föreställningar om manligt och kvinnligt förklarar över- och underordning. Texten 

erbjuder en förklaring med hänvisning till helig skrift, samtidigt som den också påvisar att inte 

överdriva den heliga skriftens betydelse, åtminstone inte den religiösa elitens tolkning av den. 

Det förekommer även ett stycke om Pandita Ramabai som behandlar religion i läroboken OP. 

Hon betraktade hinduismen som förtryckande mot kvinnor: ”a great scholar of Sanskrit, felt 

that Hinduism was oppressive towards women, and wrote a book about the miserable lives of 

upper-caste Hindu women” (Uppal, 2008: 113). Ramabai beskrivs således som en kritiker av 

hinduismens behandling av högkastiga kvinnor. Vidare berättas hur hon hjälpte kvinnor, som 

behandlats illa av sina män, till att bli sin egna ekonomiska försörjare. Dock kompliceras inte 

hennes relation till hinduismen eftersom hon senare kom att övergå till kristendom. 

 Styckena om Ramabai i OP och om Mahabharata i TiH1 är det enda som jag har 

hittat bland urvalet i de indiska läroböckerna som explicit pekar på att hinduismen som 

underliggande för kvinnors underordning. Ord som ”normer och uppfattningar” (norms and 

perceptions, Uppal, 2008: 109), ”sociala seder och praktiker” (social customs and practices, 

Uppal, 2008: 109), ”traditionella patriarkala normer” (traditional patriarchal norms, Uppal, 

2007: 329) och ”sociala förväntningar och stereotyper” (social expectations and stereotypes, 

Uppal, 2007: 40), används ofta för att ”förklara” kvinnors dåtida och nuvarande situation. Det 

är dock osäkert vad som innefattas i det ”sociala” eller ”traditionellt patriarkala”. Religiösa 

aspekter kan tänkas vara en del i det sociala, liksom i det traditionella. I dessa fall är 

läroböckerna inte lika tydliga med vad de syftar till som i läroboken TiH1s exempel med 

Mahabharata. Läsaren själv får tolka och tillskriva ”sociala normer” dess betydelse. Det finns 

styrkor och svagheter med ett sådant tillvägagångssätt.  

Utvecklingen i historieboken OP (Uppal, 2008: 108) beskrivs som positiv; de framhåller hur 

medelklasskvinnor idag kan studera, gifta sig med vem de vill och att änkor kan omgifta sig. 

De påvisar den utveckling som skett, vilket är att förväntas av en lärobok i historia. 

Samhällsboken Democratic Politics-II (DPII) lyfter i stället utmaningar som det indiska 

samhället står inför idag, bland annat gällande jämställdhet. Utifrån ett genusperspektiv 

beskriver DPII i avsnittet ”Gender, Religion and Caste” kvinnlig frigörelse och hur sociala 

normer och uppfattningar bidrar till genuskonstruktion;  
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women do all work inside the home such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, 

looking after children, etc., and men do all the work outside the home. It is not that men 

cannot do housework; they simply think that it is for women to attend to these things. 

When these jobs are paid for, men are ready to take up these works (egen kursiv, Uppal, 

2007: 40). 

Enligt läroboken DPII finns det uppfattningar hos män att det är kvinnans jobb att göra 

hushållsarbete. Hur dessa normer uppstått framkommer dock inte. Läroboken är visserligen inte 

ämnad för historia. Men i samhällsboken finns inga hänvisningar till religiösa skrifter som 

Mahabharata och Manusmriti för att förklara uppkomsten av dessa föreställningar om manligt 

och kvinnligt. Vidare berättas om de skandinaviska länderna Sverige, Norge och Finland som 

beskrivs som länder med högt kvinnligt deltagande i offentligheten. I kontrast är Indien 

patriarkalt: “In our country, women still lag much behind men despite some improvement since 

Independence. Ours is still a male-dominated, PATRIARCHAL society” (Uppal, 2007: 42). 

Kvinnokampen fortsätter, “vårt” (Indiens) samhälle är fortfarande (still) mansdominerat, till 

skillnad från skandinaviska länder enligt DPII. Därmed framhålls att det finns utrymme för 

förändring, och att de skandinaviska länderna kan tolkas som ”förebilder” för jämställdhet.  

 

Sammanfattning av patriarkala strukturer som förklaring  

Den sista diskursen bland urvalet av de indiska läroböckerna har namngivits efter sin funktion, 

då diskursen kan avse att förklara kvinnors underordning.  

I en av läroböckerna används den hinduiska texten Mahabharata som historisk källa för att 

påvisa hur patrilinjär härstamning stärktes. Detta är också det tydligaste exemplet bland urvalet 

på vad som kan tolkas som saffranisering, eftersom det är diskutabelt att betrakta Mahabharata 

som historieskrivning. Stycket är också det tydligaste att använda religion för att förklara 

kvinnors underordning. Även talet om Ramabai’ kritik av behandlingen av hinduiska kvinnor 

ansluter sig till den religiösa diskursen. Hon utgör ett exempel på religiöst aktörskap då hon 

motsätter sig en religiös elit. Det är dock dominerande att tala om kvinnors underordning i tal 

om ”normer” (norms) och ”stereotyper” (stereotypes) utan hänvisning till religiösa 

föreställningar. Till skillnad från diskurserna i historieböckerna som ger en positiv 

framställning av den historiska utvecklingen betonar i stället samhällsboken Democratic 

Politics-II att det kvarstår mycket att göra gällande jämställdhet i landet. I läroboken används 

de skandinaviska länderna som exempel på jämställda länder. 
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3. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Syftet med studien har varit att undersöka hur hinduiska kvinnor framställs i svenska och 

indiska läroböcker. Utgångspunkten för studien har varit att elever uppfattar religion som 

traditionellt och patriarkalt, liksom att religion därför attribueras till ”de Andra”. Religioners 

genuskonstruktioner bidrar till andrafiering i religionsundervisning. Studien har genomförts 

med diskursanalys, och i synnerhet Laclau & Mouffes diskursteori för gruppbildning (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Hindukvinnor har använts som en så kallad subjektposition. Som 

ett teoretiskt ramverk har postkolonial teori och postkolonial feminism använts. Totalt har åtta 

läroböcker analyserats, fyra svenska läroböcker för religionskunskap, respektive fyra indiska 

läroböcker för historia och samhällskunskap. I studiens sista kapitel kommer resultatet att 

diskuteras utifrån teori och tidigare forskning. Kapitlet har delats in i två avsnitt: ”Hinduismen 

som statisk eller rörlig?” och ”Tredjevärldenkvinnan i läroböcker”. 

  

3.1 HINDUISMEN SOM STATISK ELLER RÖRLIG? 

Resultatet av studien visar att ett urval av svenska läroböcker har koloniala tendenser i hur de 

framställer hindukvinnor. Totalt har fyra diskurser hittats i de svenska läroböckerna; 

”Traditionsdiskursen”, ”Shakti och gudinnor som ideal”, ”Äktenskapsdiskursen” samt 

”Motdiskursen”.  I två läroböcker beskrivs hinduismens genuskonstruktioner som frusna i tiden 

då de hänvisar till Manus lag (Manusmriti). Troligen är det en materiell verklighet att skriften 

har legat till grund för uppfattningar om manligt och kvinnligt i hinduismen. Men den är inte 

den enda skrift som haft betydelse för hinduismens genuskonstruktioner, eller att det endast 

finns en tolkning av Manus lag. Under de två tusen år som skriften existerat har med största 

sannolikhet tolkningar av den kommit och gått. Det är således inte konstigt att forskning som 

Kittelmann Flensner (2015) visar att elever uppfattar religion som omodernt! Läroböckerna tar 

heller inte hänsyn till eventuella lokala seder eller praktiker och kan därmed riskera att uppfatta 

Manus lag på samma sätt som Mosebok uppfattas som en lagbok inom den judisk-kristna 

traditionen. Enligt King är detta missvisande, då Dharmasastras (den textkategori Manus lag 

innefattar) främst representerar den religiösa eliten (King, 2001: 102). Att läroböckerna betonar 

Manus lag kan vara ett sätt att tolka hinduismen som en skriftbaserad religion. Därmed skulle 

hinduism i några av de utvalda läroböckerna kunna beskrivas som en västerländsk konstruktion, 

eller utifrån det som King (2001) kallar en västernisering av indisk religion, där skrift och 

ortodoxi betraktas som en grundsten för den religiösa tron.   
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Talet om Manus lag är det tydligaste exemplet på kulturessentialism, där kulturer framställs 

som enhetliga och tidlösa. Kvinnorna framställs som offer för religiösa system, som de är 

oförmögna att förändra eller delta i. Enligt Narayan (2000) bidrar kulturessentialism till 

dikotomier mellan Väst och Öst, och det indiska samhället beskrivs vid ett par tillfällen i de 

svenska läroböckerna som ”traditionellt” och ”patriarkalt”. Implicit kan därmed västerländska 

kvinnor förstås som sekulära och i kontroll, en föreställning som Mohanty (2003: 69) menar 

inte återspeglar en materiell verklighet. Snörceremonin, eller upanyana används flertalet gånger 

som exempel i några av läroböckerna för att påvisa hur hindukvinnor exkluderas från religiösa 

praktiker. I inledningen av studien nämndes att religioner ofta är manligt kodat. Geels & Roos 

(2011) menar att det ibland kan förekomma tolkningar av kvinnors exkludering som om kvinnor 

”befrias” från religiösa plikter. Några sådana tolkningar har inte hittats bland materialet.  

 De indiska läroböckerna i historia framhäver i stället förändring i talet om 

hindukvinnor. Tre diskurser har hittats i de indiska läroböckerna; ”Kvinnors kamp för 

utbildning”, ”Kvinnors kamp för Indiens självständighet” och ”Patriakala förklaringsmodeller” 

till (hindu)kvinnors underordning. Historieläroböckerna beskriver den positiva utvecklingen 

där kvinnor idag kan studera, ha välbetalda yrken och välja partner. Kvinnorna själva beskrivs 

som aktörer som drivit fram den historiska utvecklingen. Flertalet kvinnor nämns vid namn. De 

kvinnliga aktörerna är få i det svenska urvalet, som en motdiskurs nämns Indira Gandhi. Risken 

för kulturessentialism kan därför anses påtagligt mindre i de indiska läroböckerna.  

Samtidigt är religion påtagligt frånvarande. Det är värt att notera att läroböckerna inte är tänkta 

för ett religionsämne, och att den indiska skolan är icke-konfessionell. Religion uppfattas också 

på ett annat sätt, som nämnts visar Berglund (2013), King (2001) och Niemi (2018) att den 

historiska och kulturella kontexten är avgörande faktorer.   

 Endast en lärobok i historia tar upp Mahabharata och Manusmriti som betydande 

för hinduismens uppfattningar om manligt och kvinnligt. Men i detta stycke varnar författaren 

att inte överdriva den brahmanska kärntraditionens inflytande, och menar att de verkliga 

förhållandena var mer komplexa. Därmed medvetandegör författaren uppfattningen om 

hinduismen som en konstruktion mellan kolonisatör och brahmaner som King (2001) talar om. 

Att betrakta Mahabharata som historieskrivning kan dock ses som det tydligaste exemplet på 

saffranisering i de indiska läroböckerna. Att ingen lärobok heller hänvisar till religiösa 

berättelser som Ramayana i talet om ”normer” och ”sociala förväntningar”, för att förklara 

kvinnors underordning, kan dels tolkas som ett sätt att inte framställa hinduismen negativt och 

dels som att hinduismen inte anses ha spelat en roll för uppkomsten av dessa normer.
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Huruvida kulturer beskrivs som statiska eller föränderliga kan ha betydelse för vilket 

handlingsutrymme kvinnor (och män) ges. Vid essentialistiska framställningarna blir utrymmet 

mindre, människor framställs som objekt, medan en framställning som betonar förändring 

tillskriver individer ett subjekt. Detta diskuteras vidare nedan.  

 

3.2 TREDJEVÄRLDENKVINNAN I LÄROBÖCKER 

I närläsningen av svenska och indiska läroböcker har postkolonial feminism använts, och i 

synnerhet Chandra Mohantys (2003) kategori över den så kallade Tredjevärldenkvinnan. Det 

finns likheter mellan läroböckernas diskursiva konstruktioner hindukvinnor och 

tredjevärldenkvinnan. Kvinnor har stundvis framställts som religiösa (icke-progressiva) och 

som juridiskt osofistikerade (ännu inte medvetna om sina rättigheter) i det svenska materialet. 

Men också som revolutionära, där de använder sig av gudinnor som Kali för att ”förändra det 

mansdominerande samhället”. Kali beskrivs som en progressiv kraft, men framställs också 

exotiskt (som ”våldsam” och ”blodtörstig”), vilket överensstämmer med Nicolasiens studie 

(2013) där hinduiska gudar andrafierades. Hon kan därför ses som en flytande signifikant, vars 

innehåll är konfliktfyllt. Hindukvinnornas röst i det svenska materialet är oftast tyst och närmast 

obefintlig. Hindukvinnors difference konstrueras genom det arrangerade äktenskapet och 

föreställningar om orenhet. Detta kan tänkas få religionsdidaktiska konsekvenser i den svenska 

religionskunskapsundervisningen. För de unga kvinnorna som är hinduer kan det vara svårt att 

utveckla en identitet som kan relateras till det svenska, det europeiska och det globala som 

läroplanen fastslår. De möjligheter religionskunskapsundervisningen ger för dessa kvinnor är 

troligen små, och de får i stället använda andra arenor för att utveckla en religiös identitet. 

Resultatet överenstämmer med Kristiansens studie (2013) där kvinnors religiösa aktörskap är 

frånvarande i de norska läroböckerna.   

 Det kan också funderas över om läroböckernas framställningar av hindukvinnor 

som underordnade, orena och oönskade (där ofödda flickor aborteras) överenstämmer med 

skolans värdegrund, och i synnerhet jämställdhet mellan män och kvinnor, och människors lika 

värde (Skolverket, 2011). Dock måste läroboksförfattaren ta hänsyn till skolans 

objektivitetskrav, vilket innebär att de måste ta ställning till sådant inom religioner som 

motstrider värdegrunden. Det är således värt att fundera över varför läroboksförfattaren väljer 

att lyfta fram hindukvinnors utsatthet men inte västerländska kvinnors utsatthet. Även kvinnor 

från västvärlden utsätts för våld och diskriminering, som troligen inte behandlas i läroböckerna. 

Detta kan därför tänkas få konsekvenser för hur elever uppfattar ”väst” och ”de Andra”. 
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I samtliga läroböcker förekommer så kallade motdiskurser som mer eller mindre utmanar 

föreställningen om hindukvinnors underordning. Beskrivningar om sati, det som Loomba 

(2000) kallar ”favoritkaraktär i det koloniala berättande” är frånvarande i tre av fyra svenska 

läroböcker. Framställningen av hindukvinnor i urvalet av de svenska läroböckerna kan således 

inte beskrivas som hegemonisk, då den tillåter alternativa tolkningar. Det är framför allt en 

lärobok som framhåller hindukvinnor som subjekt, Laxmi och hennes döttrar framställs inte 

som offer för patriarkala seder och där Laxmi har ett tydligt religiöst aktörskap. Läroboken kan 

därmed ses som föredömlig, då kvinnors perspektiv efterlyses av elever i studier av Holmqvist 

Lidh (2015) och Kristiansen (2013). Sådana framställningar kan också motverka att 

hindukvinnor beskrivs som en monolitisk grupp.    

 De indiska läroböckerna kunde ha framställt kvinnor som offer för patriarkala 

seder; i samhällskunskapsboken skrivs med stora bokstäver att det indiska samhället är 

patriarkalt. Men historieläroböckerna har som nämnts framhävt kvinnors aktörskap och 

subjektivitet. Kvinnorna framställs inte som passiva åskådare. Strukturerna må vara svåra att 

förändra, men styr inte helt över människan. Detta hävdar jag är den väsentliga skillnaden 

mellan de diskursiva konstruktionerna av hindukvinnor i de svenska och de indiska 

läroböckerna. I den svenska kontexten kan troligen inte den ivrige läraren skrida till verket 

genom att endast kopiera de indiska läroböckerna, och de kvinnliga aktörer som återfinns där. 

I stället bör de kvinnliga aktörerna väljas med omsorg för att passa den svenska 

religionskunskapsundervisningen, där elever ska ”analysera och värdera” religionernas 

förhållande till etnicitet och kön (Skolverket, 2011). I stället för att religion används för att 

cementera fördomar om ”den Andre” kan genuskonstruktioner påvisa religioners komplexitet 

och dekonstruera koloniala föreställningar. Bose (2010) visar hur hinduismens gudinnor och 

berättelser som Ramayana synliggör religionens komplexa förhållande till män och kvinnor, 

kvinnligt och manligt. Studier av gruppkonstruktioner är också viktigt för att förstå ”svenskhet”, 

då von Brömmsens studie (2003) visar hur religion fungerar som en ”motidentitet” varpå icke-

religiösa elever konstruerar sina identiteter.  

 Denna studie har endast studerat läroböckers innehåll och framställning gällande 

hindukvinnor. Studier som behandlar hur unga kvinnor (och män) mottar, tolkar och använder 

innehållet i deras identitetsskapande efterlyses, liksom hur lärare och elever de facto behandlar 

religioners genuskonstruktioner i undervisningen. 
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BILAGA 1 KARTLÄGGNING AV DISKURS I SVENSKA 

LÄROBÖCKER 

 

  

ÄKTENSKAP 

(flytande 

signifikant) 

SHAKTI/-

GUDINNEIDEAL 

(tillsluten) 

 

TRADITION 

(tillsluten) 

Tradition 

Manus lag 

Regler 
Arrangerade 

äktenskap 

Plikt 

Hemgift 

Fest 

Kontroll 

Snör-

ceremonin 

Oren 

Kali 

(flytande 

signifikant) 

MOTDISKURS 

Nytolkning 

Förändring 

Indira 

Gandhi 

Laxmi  

(intervju i 

ReL) 

Högutbildade 

kvinnor 

Feminism 

Våldsam, 

blodtörstig 

Ideal 

Shakti 
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BILAGA 2 KARTLÄGGNING AV DISKURS I INDISKA 

LÄROBÖCKER 

 

 

PATRIARKALA  

STRUKTURER 

 

UTBILDNING 

(tillsluten) 

 

NATIONELL 

RÖRELSE 

(tillsluten) 

Reform 

Kvinnor 

som Sarojini 

Naidu 

Anti-

brittiskt 

motstånd Självlärd 
Utbildning 

Manlig 

ångest 

Gandhi 

Saltmarschen 

Pandita 

Ramabai 

Rörelse Rättigheter 

”Traditionella 

patriarkala normer” 

Mahabharata 

Manusmriti 

”Normer och 

uppfattningar” 
”Sociala seder 

och praktiker” 

”Sociala 

förväntningar och 

stereotyper” 


