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Sammanfattning 
______________________________________________________________________ 

 

Denna uppsats berör kvinnornas synlighet i läromedel inom ramen för den akademiska 

kursen Historien om Abrahams Gud där islam, judendom och kristendom berördes. Vi 

antar ett genusteoretiskt perspektiv för att belysa kvinnors synlighet och närvaro. 

Anledningen till att vi vill studera kvinnor är för att vi själva genom vår skolgång 

upplevt en frånvaro av kvinnor inom olika skolämnen, och därigenom en svårighet att 

identifiera oss med kvinnorna. Idag kan vi se att en möjlig anledning till detta var att 

kvinnor lämnades utanför klassrummet till förmån för ett manligt perspektiv på 

undervisningen. Stort fokus låg också på männens olika uppfinningar, upptäckter och 

historiska betydelser, men kvinnorna benämndes i mycket liten grad om kvinnor ens 

belystes. Läromedel för respektive religion analyseras genom en text- och 

diskursanalys, för att få ett tydligt resultat kring vad vi ser i litteraturen. I resultatkapitlet 

presenteras religion för religion så att läsaren hela tiden förstår vilken religion som han 

eller hon läser om. Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur kvinnor inom de 

Abrahamitiska religionerna porträtteras och beskrivs i tre läroböcker som använts inom 

religionsvetenskap 0-30 högskolepoäng inom ämneslärarprogrammet på Högskolan i 

Gävle höstterminen 2012. I studien antar vi ett genusperspektiv och undersöker var 

kvinnan blir synlig och synliggörs i läromedlen.  

 

Vad vårt resultat visar på är att kvinnan ofta porträtteras vid egenskaper som exempelvis 

moderlig, omvårdande och mjuk. Hon beskrivs för det mesta i hemmets miljö, då hon 

ofta har ett stort ansvar för hus och barnuppfostran. Kvinnorollen beskrivs utifrån en 

instängd hemmiljö, det vill säga i det icke-offentliga. Resultatet visar dessutom på att 

författarna skriver fram kvinnan på olika sätt, detta blir synligt genom författarnas olika 

sätt att göra kvinnan aktiv i texten. Detta kommer vi att belysa utförligt i kapitlet 

resultat och analys.  

 

Nyckelord för denna uppsats är: Kvinnosyn religioner, kvinnor, kvinnor och män samt 

Abrahamitiska kvinnor.  
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____________________________________________________________ 
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Inledning  

______________________________________________________________________ 

 

Denna uppsats berör kvinnans roll i de tre Abrahamitiska religionerna islam, judendom 

och kristendom. Kvinnans synlighet behandlas utifrån läromedlen från kursen Historien 

om Abrahams Gud och kursen studerades på Högskolan i Gävle år 2012 inom 

ämneslärarprogrammet. Vi motiverar vårt val av läromedel utifrån Edgar Alméns 

tankar. Edgar Almén skriver i artikeln Religionsvetenskapens och 

religionskunskapsundervisningens didaktiska logik att den kommande yrkesutövaren 

ska få den speciella kunskap som behövs för att klara arbetet efter utbildningen. 

Personer med en ny examen från universitetet har den mest moderna utbildningen. 

Hierarkiskt sett står den nya examen över en äldre examen med tanke på den nya, 

modernare utbildningen som den nyutbildade akademikern har fått, enligt Almén. En 

nyutexaminerad lärare är universitetets länk mellan akademiska studier och skolan som 

idag är traditionsstyrd (Almén, 2007:7). 

 

Almén hävdar att läroverksläraren är professorns representant på gymnasiet. Läroboken 

för gymnasieskolan kan därför utgöras av ett kompendium från läroboken som användes 

under den akademiska utbildningen (Almén, 2007:7). Utifrån denna tanke har vi 

formulerat vårt syfte och det var likaså genom Alméns tankar som vårt intresse ökade 

för läromedel och dess bild den ger till oss blivande lärare. Med utgångspunkt i Alméns 

tanke att läroboken troligen utgör ett kompendium vid senare arbete som lärare, anser vi 

att det är viktigt att kvinnor och män får en aktiv plats i läromedel. Får båda könen plats 

i undervisningsmaterialet får båda könen synlighet i klassrummet. Båda könen bör ges 

en likvärdig plats i läromedlen för att garantera att könen får en plats i den kommande 

undervisningen.  

 

Dessutom finner vi stöd för betydelsen av att synliggöra kvinnor i kursplanen för ämnet 

Religionskunskap 1 från Skolverket. En punkt i det centrala innehållet för vad 

undervisningen ska beröra i kursen är religion i relation till kön, socioekonomisk 

bakgrund, etnicitet och sexualitet (skolverket.se/laroplaner). En annan punkt som berörs 

i det centrala innehållet och som undervisningen ska ta hänsyn till är olika människosyn 

och gudsuppfattningar inom och mellan religioner (skolverket.se/laroplaner) enligt 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=rel
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=rel
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Skolverket. Sista punkten från läroplanen i Religionskunskap 1 där vi finner stöd för 

betydelsen av kvinnors synliggörande är Kristendomen, de övriga världsreligionerna 

och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer 

och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden (skolverket.se/laroplaner). Kring 

dessa centrala delar ur kursplanen anser vi att kvinnor bör beröras, synliggöras och 

problematiseras då bland annat begreppet kön ska belysa både män och kvinnor. Olika 

människosyner och gudsuppfattningar berör likaså kvinnor anser vi då personer ser 

olika på män och kvinnors uppgifter. Sista punkten tänker vi berör kvinnor just kring 

delen ”[…] och hur de tar sig uttryck för individer och grupper […]”, då kvinnor passar 

in i både kategorin individer och grupper.  

Disposition  

Det första kapitlet i denna uppsats berör tidigare forskning. Som namnet antyder 

presenteras här forskning som tidigare gjorts utifrån ett genusperspektiv. Därefter berör 

vi teori och metod där en grundlig genomgång presenteras angående den valda teorin vi 

senare kommer använda till analysen, samt en presentation kring metoden vi har valt för 

att undersöka läromedel. Efter detta avsnitt presenteras syftet tillsammans med 

frågeställningen i vår uppsats. Efter syftet respektive frågeställningen presenteras 

material tillsammans med materialbearbetning. Här presenteras bland annat böckerna 

vi kommer analysera i islam, kristendom och judendom. Därefter presenteras resultat 

och analys religion för religion. Det sista kapitlet i denna uppsats heter avslutande 

diskussion där en sammanfattande analys förs.  

Bakgrund  

När vi gick i grundskola och gymnasiet var vi väldigt intresserade av bland annat ämnet 

religion. Vi tyckte om att forska och läsa oss till det som stod i böckerna. Samtidigt 

kände vi som unga tjejer en distans till den information vi tog in, en distans vi inte 

kunde sätta fingret på just då men som resulterade i att vi trots vårt intresse för ämnet 

ändå tappade motivationen. Mekaniskt började vi lära in det som stod i böckerna för att 

senare kunna examineras på det, men hela tiden utan att egentligen kunna relatera till 

ämnet eller till religionerna i sig på ett naturligt sätt. 

 

Såhär i efterhand och med studier i genusvetenskap och en lärarutbildning i bagaget så 

har vi börjat få förståelse för våra egna känslor som elever under högstadiet och 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?tos=gy&subjectCode=rel
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gymnasiet. Lena Gemzöe beskriver en möjlig förståelse för våra egna erfarenheter som 

är intressant för detta i sin bok Feminism (2010).  

 

Den kunskapen som vetenskapen frambringat har tagit som sin 

utgångspunkt endast en liten del av mänskligheten och utgett den för att 

vara hela mänskligheten (Gemzöe, 2010: 129).  

 

Här menar Gemzöe att vetenskapen tidigare har skrivits utifrån ett manligt perspektiv 

och på så sätt skapat en maktordning inom litteratur och historia, där 

lärobokstraditionen är en del, och på så sätt uteslutit ett kvinnligt perspektiv. Kan det 

helt enkelt ha varit så att vi omedvetet som tjejer i skolan upplevde att läroböckerna och 

på så vis också undervisningen aldrig var skrivna eller ämnade för oss, oavsett våra 

lärares goda intentioner? Det är en möjlig tanke.  

 

Feministisk forskning har sen 1970-talet i USA och Europa till stor del intresserat sig 

för kvinnan inom framförallt litteraturvetenskapen (Gemzöe, 2010: 126). I det 

feministiska projektet ingick det under den här tiden att försöka formulera och skapa en 

ny vetenskapsteori som tog hänsyn till kvinnans situation och osynliggörandet av henne 

i litteraturen. Vidare fortsatte detta projekt som ett svar mot androcentrismen och man 

började leta fakta och skriva fram kvinnans historia, söka upp kvinnliga författarskap, 

beskriva hur kvinnans liv såg ut i världen, i olika kulturer och religioner (Gemzöe, 

2010:127). Utgångspunkten för den feministiska forskningen har således varit att 

kvinnor inte är osynliga i historien och litteraturen för att de inte har några kunskaper 

eller något att säga, utan för de saknat den makt som krävts. En makt kvinnor inte har 

tillerkänts i ett historiskt perspektiv (Gemzöe, 2010:129). 

 

I högstadiet och gymnasiet började vi slutligen på ett undermedvetet plan förstå att de 

läroböcker vi läste var skrivna ur ett manligt perspektiv och att undervisningen, som tog 

sin form utifrån läroböcker, inte heller hjälpte till att lyfta fram kvinnor ur ett historiskt 

perspektiv eller kvinnors situation i en särskild religion eller tidsepok. När 

kvinnoperspektivet behandlades så gjordes det på ett snarstucket och oavslutat sätt som 

bara ställde oss ännu mer frågande eller så beskrevs kvinnan utifrån stereotyper. Alltför 

ofta gavs information om kvinnor i kontroversiella frågor ingen förklaring och frågorna 

stod där obesvarade. Som unga tjejer kunde vi därför inte hitta någon koppling mellan 
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oss själva och det vi läste eller såg i vår undervisning. På samma sätt började vi som 

elever lära oss att det kvinnliga perspektivet oftast inte eller aldrig blev en del av 

examinationen för de olika världsreligionerna, vi började förstå att det inte var en 

kunskap som vår lärare skulle efterfråga hos oss. På detta sätt lärde vi oss att anpassa 

vår läsning utifrån ett manligt perspektiv, vilket innebar att det vi läste i böckerna eller 

hörde på lektionerna kring centrala manliga gestalter för religionen blev det vi skrev 

ner, lärde oss utantill och senare också producerade fram i examinationen som ofta var 

ett skriftligt prov på tid. Läsningen i våra böcker inför dessa skriftliga prov gick därför 

alltför ofta ut på att både på ett medvetet, men också på ett omedvetet plan exkludera de 

kvinnor som figurerar i religionshistorien och i religionen som tro. Vi hade på något sätt 

lärt oss att det inte var relevant information som skulle komma i den examinerande 

uppgiften. Indirekt lärde vi oss att kvinnor och att tänka ur ett kvinnligt perspektiv inte 

var relevant för att få betyg. Under vår grundskole- och gymnasietid började vi därför 

ställa oss själva frågan ”varför” vi behövde lära oss detta då vi inte kunde identifiera oss 

med sammanhanget, trots ett tidigare brinnande intresse för ämnet religion. Detta 

medförde att vi deltog på lektionerna men inte kände oss delaktiga i undervisningen och 

i de läromedel som tillhandahölls där. 

 

Att vi inte kände oss delaktiga under våra år på högstadiet och gymnasiet bland annat i 

religionsundervisningen har idag lett oss vidare till frågan om det finns fler unga tjejer 

som likt oss ställer samma fråga inför sina studier som vi gjorde. I och med detta 

började vi därmed också fundera över våra egna studier i de Abrahamitiska religionerna 

inom ämneslärarprogrammet och de böcker som tillhandahölls där. Hur stort utrymme 

ges kvinnan i dessa böcker men framförallt vad har hon för roll när hon väl syns, i 

jämförelse med mannen? Vår tanke och föreställning är att om vi som lärarstudenter på 

högskolan får bristfällig information om kvinnan eller enbart tillgodogör oss 

information om kvinnan utifrån stereotypa könsroller, finns det utifrån Alméns 

resonemang en risk att vi som lärare reproducerar samma information till våra egna 

elever i framtiden och lägger hinder för unga tjejers delaktighet i undervisningen. En 

annan möjlig risk med detta skulle kunna vara att tjejer inte kan identifiera sig med 

dessa stereotyper som porträtteras i läromedlen. Den information lärare tillgodogör sig 

på högskolan, de böcker vi tar del av och som fungerar som kurslitteratur på 

ämneslärarprogrammet, är troligtvis den information ämneslärare kommer att ta med sig 

för sin egen undervisning. Om informationen är knapphändig eller anspelar på 
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stereotypa könsroller riskerar vi att reproducera dessa föreställningar vidare till våra 

elever istället för att visa alternativa vägar. Både värdegrunden och kursplanen för 

religionskunskap är tydliga med att lärares undervisning ska formas utifrån både 

kvinnan och mannens olika situationer och individuella kontexter. Detta ska alltså 

beaktas och tas i bruk i lärarens undervisning och fungera som en av byggstenarna i 

framförallt de didaktiska frågorna ”vad, hur och varför”.  

 

Kan man tänka sig att ett uteblivet eller bristfälligt kvinnligt perspektiv i undervisningen 

blir ett omedvetet exkluderande av tjejer i grundskole- och gymnasieåldern och att 

tjejerna får svårt att både relatera till och känna sig delaktiga i undervisningen? Det är 

en möjlig tanke. Vår didaktiska uppfattning är att elever bör känna sig delaktiga, det vill 

säga kunna relatera till den information som förs vidare från bok till elev och från lärare 

till elev. Eleverna ska kunna hitta relevans till sig själva och sina egna liv, sin egen 

kontext, för att kunna motiveras i undervisningen. Vi anser därför att det är lärarens 

uppgift att locka fram till detta lärande hos alla elever genom inkluderande. Här blir det 

på så sätt avgörande vilka roller som reproduceras och produceras i både elevernas 

läroböcker men också i de böcker som ämneslärare tar del av på sin utbildning.  

 

 

 

Tidigare forskning  
______________________________________________________________________ 

 

Forskningen vi här nedan presenterar är forskning som publicerats för femton år sedan 

fram tills idag. Anledningen till valet av en femtonårsperiod beror på vårt intresse för 

modern forskning och aktuella forskningsresultat. Däremot har vi presenterat en bok 

utav Young från 1987. Vi valde att ta med denna bok, trots att den är äldre än femton år, 

därför att innehållet var aktuellt samt att det var en av mycket få publicerade böcker vi 

hittade med temat kvinnor och religion. Mycket utav innehållet från Youngs bok gick 

att utläsa i modernare forskning likaså. Vi ansåg det viktigt och betydelsefullt att hitta 

publicerade böcker med vårt tema för uppsatsen, eftersom böcker är tillgängliga för alla 

i Sverige via exempelvis bibliotek. Svårare kan det vara för allmänheten att få tag i 

databaser med stor publikation då dessa framförallt finns att tillgå som student på högre 

utbildning.   
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Tidigare forskning kommer att presenteras i kronologisk ordning där vi börjar med den 

äldsta forskningen.  

 

Manlig och kvinnlig synlighet i skrift 

Katherine K. Young skriver i boken Woman in the world religions (1987) att kvinnor 

genom historien har haft en marginell roll. Samtidigt konstaterar hon att vi är 

begränsade till de skriftliga källorna. Med andra ord finns det mer skriftliga bevis för 

männens aktivitet än kvinnornas aktivitet (Young, 1987:3). Detsamma skriver också 

Judith Butler i sin bok Genustrubbel där hon citerar Witting som hävdar att språket har 

makt, makten går ut på att språket dels kan utesluta men också att det kan underordna 

kvinnorna (Butler, 2011:79).  

 

Young skriver vidare att man idag vet att kvinnorna har haft en betydande roll inom 

religionerna. Kvinnorna har med andra ord inte haft en marginell betydelse. Dock finns 

det inte mycket skriftliga källor som understryker detta. Det finns heller inte någon 

möjlighet att resa tillbaka i tiden för att dokumentera. Trots svårigheter avseende 

begränsade skriftliga källor kompletterar forskare sina studier angående kvinnor genom 

antropologiska forskningar samt huvudsakliga redogörelser från religiösa kvinnor 

(Young, 1987:3). Den manliga dominansen inom världsreligionerna kan, menar Young, 

förklaras genom att det existerade en form utav växelförhållande mellan en manlig 

gudomlighet och det patriarkala strukturerna som har varit dominanta över världen och i 

skrift (Young, 1987:7).  

 

Alla världsreligioner har genom historien kallats för patriarkala. Men Young ifrågasätter 

innebörden utav detta begrepp. Exempelvis vad betyder patriarkalt samhälle? Är 

religionen en skapelse utav de manliga ledarna? Eller handlar det om en komplex 

relation mellan den historiska och sociala verkligheten? (Young, 1987:7). För att 

lokalisera växelförhållandet mellan den manliga dominansen och de manliga gudarna i 

en religion kan man jämföra med tidigare religioner eller den mest dominerande 

religionen som förekommer i det geografiska området just nu (Young, 1987:8).  
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Kvinnlig ledare  

Erica Appelros skriver i Religion och intersektionalitet (2005) att Sverige ses som 

jämställt, men en kvinnlig ledare kan ifrågasättas oavsett vilka områden hon är verksam, 

såväl inom religion som i sin yrkesroll. Detta menar Appelros beror på kvinnans 

position som underordnad i betydelsen att mannen enligt genusordningen ska vara 

ovanför kvinnan. De kvinnor som utövar ledarskap inom en religion kan av en del utav 

befolkningen ses som okvinnliga och maskulina. Med andra ord ses inte denna kvinna 

som en verklig eller sann kvinna. Vad den kvinnliga ledaren håller på med beskrivs av 

en del som andlig vilseledning (Appelros, 2005:77). Kvinnorna som kämpar för deras 

rätt att agera religiös ledare kan få sämre status i samhället än vad den kvinnliga 

befolkningen i övrigt har. Detta beror på kvinnans position som underordnad mannen 

och att en kvinnlig ledare kan uppfattas göra uppror vilket är emot Guds vilja (Appelros, 

2005:78). 

 

Deltagande eller att vara delaktig i religionsundervisningen 

I boken Delaktighetens kris (2016) skriver författaren Caroline Gustavsson om hur 

körsångare i Svenska kyrkan upplever sin egen roll inom gudstjänsten och vad den 

spelar för roll för dem själva. I denna undersökning träder en särskilt viktig pedagogisk 

hållpunkt och faktor upp och handlar om skillnaden mellan att ”delta” i en gudstjänst 

och att vara ”delaktig” i densamma (Gustavsson, 2016:209). Gustavssons studie visar 

att det inte är helt självklart att relationen mellan deltagande och delaktighet är glasklar 

och hon skiljer också mellan ”formell” och ”informell” tillhörighet (Gustavsson, 

2016:211). Deltagare under en gudstjänst kan ha en formell tillhörighet, vilket är en 

förutsättning för att delta i själva gudstjänsten. Den formella tillhörigheten är dock inte 

en tillräcklig förutsättning för just delaktighet (Gustavsson, 2016:211). Informell 

tillhörighet syftar snarare på att en individ känner sig accepterad i det sociala 

sammanhanget, endast då kan han eller hon både delta men också känna sig delaktig i 

sammanhanget. Därför blir gudstjänsten, enligt studien, också en rent pedagogisk 

angelägenhet. Hur ska kyrkan anpassa sin gudstjänst på ett sådant sätt att deltagarna 

känner sig delaktiga?  

 

Gustavssons studie visar att ”interaktion” och ”identitet” är några faktorer som 

efterfrågas för att kunna känna delaktighet (Gustavsson, 2016:223). Interaktion syftar på 

att varje individ måste kunna känna sig accepterad som han eller hon är i sammanhanget 
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för att kunna känna sig delaktig och för att kunna interagera med de andra. Här blir 

också identitet viktig (Gustavsson, 2016:212). Körsångarna i studien menar att kyrkan 

och gudstjänsten ofta framstår som något otidsenligt och strikt och detta vill de inte 

själva bli förknippade med (Gustavsson, 2016:213). De håller på sin egen identitet som 

något föränderligt och något som de själva vill kunna styra över (Gustavsson, 

2016:213). Frågan om deltagande/delaktighet är något som också kan ställas när det 

kommer till lärande i skolan och som denna studie tar hänsyn till. Faktorer som 

interaktion och var och en av elevernas identitet är något som lärare på ett eller annat 

sätt ska förhålla sig till i sin undervisning och i valet av läromedel för att skapa 

delaktighet i klassrummet. Läraren behöver fråga sig hur läromedlen porträtterar könen, 

om de bidrar till interaktion i klassrummet eller om de riskerar att reproducera en 

otidsenlig bild som unga tjejer inte kan relatera till. 

Religion och kön  

Ursula King definierar begreppet kön i sin artikel Gender and Religion: an overview 

(2005). King förklarar att kön vid flera tillfällen kopplas ihop med ordet kvinna. Kön 

och kvinna blir ofta synonym med varandra. En orsak till att kön och kvinna kopplas 

ihop och uppfattas vara synonyma är att forskning angående kön från början uppkom 

genom kvinnors forskning, som i sin tur ledde till forskning och skolning inom 

feminism (King, 2005:3296).  

 

King konstaterar att med ordet ”patriarkat” syftar betydelsen på den manliga 

dominansen och makten över kvinnorna. Den manliga dominansen menar King än idag 

är vanligt förekommande inom religioner. Orsaken kan vara enligt King att män 

skapade religionen och tron. Men några få kvinnliga, religiösa ledare har existerat 

genom historien. De religiösa grupper som hade en manlig, religiös ledare fick ofta mer 

respekt, publik och makt bland annat inom samhället än den grupp vars ledare var 

kvinna (King, 2005:3298). 

 

Vidare konstaterar King att de religiösa texterna ofta har en exkluderande form 

gentemot kvinnan. Texterna brukar som exempel innehålla en stor del utav den manliga 

skapelsen. Männens erfarenhet har fått status som norm samtidigt som ingen hänsyn har 

tagits till kvinnan och hennes erfarenhet. Detta är orsaken till att kvinnan fått rollen som 

underordnad. King konstaterar att exkludering utav kvinnorna kan leda till att kvinnan 

stängs ute från en del riter som tillhör religionen (King, 2005:3298).  
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King menar att den kritiska könsforskningen inom religion har visat på att det inte 

existerar ett könsneutralt fenomen. Allt har ett osynligt mönster och en könsdynamik 

som blir synlig genom exempelvis språk och erfarenhet (King, 2005:3299). Den 

traditionella religiösa definitionen av kön och dess roll kan bli ett fängelse (King, 

2005:3300).  

 

Ingvild Gilhus och Lisbeth Mikaelsson konstaterar i boken Nya perspektiv på religion 

(2009) att Ursula King har fått utstå kritik. Kritiken är riktad från hennes manliga 

kollegor och berör området feministisk forskning som inte anses respektabel inom 

universitetets publikationer (Gilhus och Mikaelsson, 2009:220).  

 

I boken Stigma, status och strategier: genusperspektiv i religionsvetenskap (2006) av 

Catharina Raudvere skriver Raudvere att intresset för genusstudier inom 

religionsvetenskapen har ökat enormt (Raudvere, 2006:14). Analyserna angående 

kvinnors religiösa liv har i hög grad formats utefter de politiska och teoretiska processer 

som den västerländska feminismen startade (Raudvere, 2006:15). Hon skriver likaså att 

det fortfarande finns mycket material om kvinnornas religiösa liv som väntar på att bli 

undersökt och analyserat. Exempel på detta material är resedokument, dagböcker, brev 

från och av kvinnor. Hon menar att om man väljer att se kvinnorna så finns de också där 

(Raudvere, 2006:17). 

 

Boken presenterar en rad olika författares bidrag till ett genusperspektiv på 

religionsvetenskapen. Där finns bland annat beskrivet hur genusrelationer kan se ut i en 

sydindisk tempelkult, hur genusrelationer kan se ut och delas upp på stranden vid 

Ganges, muslimska kvinnors rättigheter utifrån undervisningsmanualen Claiming our 

rights (Raudvere, 2006:125) som ifrågasätter den tolkning av Koranen som tidigare 

gjorts angående kvinnan. 

Kvinna och synlighet   

Ingvild Gilhus och Lisbeth Mikaelsson konstaterar i boken Nya perspektiv på religion 

(2009) att ”den religiösa människan” är en person som aldrig har klass, kön, ras eller 

ålder. Trots saknad av exempelvis kön ses den religiösa människan som en elit och som 

i huvudsak manlig. Genom definitionen ”den religiösa människan” skapas problem för 

hur man behandlar kvinnor samt könstematiken. Kvinnors position inom religion och 
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dess historia har varit som en ”biperson” och männen har haft en position som 

huvudperson (Gilhus och Mikaelsson, 2009:217).  

 

Vidare konstaterar författarna att en ny tendens inom forskning är att skilja mellan 

begreppen kvinna och genus. Inom kvinnoforskning har begreppet genus en central 

plats (Gilhus och Mikaelsson, 2009:219). Gilhus och Mikaelsson kritiserar begreppet 

patriarkat. Orsaken är att begreppet inte har en gemensam betydelse utan att det kan 

förstås på olika sätt (Gilhus och Mikaelsson, 2009:220). Ordet patriarkat har en 

dominerande och styrande betydelse och syftar oftast på att kvinnan ges en osynlig roll, 

men i och med detta begrepp kan kvinnans makt och inflytande likaså osynliggöras, 

menar författarna. Gilhus och Mikaelsson poängterar vikten av att få fram variation, 

processer, mångfald och nyanser i forskningen för att lyfta fram kvinnan på olika sätt 

(Gilhus och Mikaelsson, 2009:221).  

 

Samhälle, historia och kultur har traditionellt setts genom männens ögon. Med andra 

ord har både källmaterial och analyser färgats av män. Analyserna och källmaterialet 

som är präglat av det manliga perspektivet har i sin tur tolkats av män som forskar. 

Dessa forskare är i sin tur skolade att använda teorier och förståelsemodeller som också 

är skapade av män (Gilhus och Mikaelsson, 2009:225).  Detta leder till att kvinnor och 

deras bidrag exempelvis till samhället och kulturen inte har blivit betraktat i speciellt 

hög grad (Gilhus och Mikaelsson, 2009:225-226).  

 

Avslutningsvis i boken står det att feminister för en diskussion kring kvinnan och 

gudomens kön (Gilhus och Mikaelsson, 2009:248). Inom de Abrahamitiska religionerna 

existerar en manlig gudsbild, vilket vissa feministiska forskare ser som ett 

kvinnoförtryck. De menar att genom den manliga gudomen legitimeras männens 

överordnad och makt över kvinnor. I sin tur kan männen utveckla en stor självkänsla. 

Genom att gudomen ses som en man kan inte kvinnor i lika hög grad identifiera sig med 

denna gudsbild som männen kan. Tack vare denna icke-identifiering kvinnan upplever, 

har nyandliga gudinnerörelser skapats. Kvinnor vill ha en gudom av kvinnligt kön 

(Gilhus och Mikaelsson, 2009:249).  
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Feministisk forskning  

I artikeln Att analysera och teoretisera kön och religion (2009) av Anna Lydia 

Svalastog skriver hon att religion tack vare feministisk forskning har problematiserats. 

Bland annat har detta gjorts genom feministisk könsteori. En kritik som feministisk 

forskning har presenterat är att religiösa människor ofta definieras som religiösa män 

och inte tar hänsyn till kvinnan i sammanhanget (Svalastog, 2009:3-4).  

 

Svalastog refererar Wittgenstein och menar att olika begrepp kan styra forskningens 

intresse eller ge uttryck för intressen. Religionsforskning som feminister har ägnat sig åt 

kan ge en påminnelse kring begreppens påverkan på forskarens intresse. Detta kan i 

nästa led leda till exkludering av kvinnan. Exkluderas kvinnan kan de teoretiska 

antaganden som forskaren gör i sin forskning anses vara ofullständig. Utifrån detta kan 

man dra slutsatsen att religion är en aktivitet för män och definitionen utav ”religiös 

människa” är detsamma som en ”religiös man” (Svalastog, 2009:4). 

 

I den feministiska forskningen som undersökt kvinnan förr i tiden anser ofta att 

villkoren var bättre förr för kvinnor. Förr i tiden var gudinnekulturen och matriarkatet 

vanligt inom samhällena. Detta innebar en naturlig och bra tillvaro för kvinnorna. 

Gudinnekulturen blev dock undanröjd med tiden. I den nya kulturen ersattes kvinnorna 

med en regerande manlig samt patriarkal gudom som inom monoteismen i de 

Abrahamitiska religionerna (Svalastog, 2009:5). Svalastog menar att över tid blir 

förhållandet mellan kön och religion mer och mer komplicerat. Religion skapar män och 

kvinnor (Svalastog, 2009:6). 

 

Religionspsykologi  

Den religiösa människan (2010) är författad av Antoon Geels och Owe Wikström. I 

denna bok kan man utläsa att i alla symboliska universum där människan är skaparen 

existerar olika berättelser och myter. Dessa myter och berättelser beskriver vad 

innebörden av att vara man respektive kvinna är. Orsaken till skillnaden mellan könen 

förklaras genom filosofiska, teologiska och vetenskapliga förklaringar. 

Religionspsykologin förklarar skillnaderna genom den sociala ordningen mellan 

kvinnor och män (Geels och Wikström, 2010:63). Denna sociala ordning har lett till ett 

normsystem där manligt och kvinnligt beskrivs utifrån olika roller, egenskaper, 
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arbetsuppgifter och beteenden som ingår i respektive symboliska universum (Geels och 

Wikström, 2010:63-64).  

 

Geels och Wikström konstaterar att inom många kulturer har männen i samhället 

tolkningsföreträde vid beskådning av verkligheten. Orsaken kan förklaras genom de 

värderingar som finns att mannen, i förhållande till kvinnan, står närmare Gud (Geels 

och Wikström, 2010:64), en tanke som också King förde fram och som ovan 

presenterades (King, 2005:3298). Annars kan detta förhållande legitimeras utifrån 

tankar att männen är mer rationella och fundamentala än kvinnorna. Det vanligaste är att 

männen har en samhällsroll där de tolkar den verklighet och den värld vi lever i. 

Exempel på samhällsroller är teologer, politiker, vetenskapsmän och 

samhällsdebattörer. Dock sker även en indirekt legitimering som går ut på att vid 

uppfostran lär sig befolkningen att lyssna på männen i större grad än att lyssna på 

kvinnor. Den norm männen predikar blir den objektiva sanningen (Geels och Wikström, 

2010:64).  

 

Att mannen anses vara normen för mänskligheten kallas med ett finare ord 

androcentrism. Värderingssystemen inom androcentriska samhällen kan dock ta sig 

olika former. Ett exempel är att man skiljer mellan könsblindhet och explicit patriarkalt 

synsätt. Ett explicit patriarkalt synsätt är då man nedvärderar kvinnan genom handling 

och ord, dessutom nedvärderas kvinnans verklighet. Könsblindhet innebär istället en 

mer overklig syn på kön, det vill säga en illusorisk syn på kvinnan. Ytterligare ett 

exempel på androcentrism är tanken att kvinnor och män är olik till naturen, men trots 

olikheten likvärdiga. Samtidigt har mannen kvar sin överlägsenhet över kvinnan och det 

är här som olikheterna existerar (Geels och Wikström, 2010:64).   

 

I de symboliska universumen existerar religiösa tolkningssystem, vilket i sin tur skapar 

olika förväntningar kring rollen mannen respektive kvinnan får (Geels och Wikström, 

2010:64). Framförallt har kvinnans roll inom religion tagit plats i hemmet samt givits en 

underordnad roll inom religionen som offentlig utövning. Just på grund av denna 

begränsade utövning av offentlig religion för kvinnor har det bidragit till hennes 

uteslutning från olika betydelsefulla roller (Geels och Wikström, 2010:65).  
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Det är maktförhållandet som religionspsykologin vill undersöka utifrån hur makten kan 

uttryckas psykologiskt (Geels och Wikström, 2010:78). Maktförhållandet utgår ifrån det 

patriarkala samhället och dess underordning utav kvinnorna. Bland annat förekommer 

olika förutsättningar inom exempelvis ekonomi och juridik (Geels och Wikström, 

2010:77-78).  

 

Religionsdidaktik och kön  

Jonas Svensson har genom sin artikel Kön och genus i religionskunskap (2011) bidragit 

till en förståelse till den religiösa traditionen. Den religiösa traditionen har historiskt sett 

innehållit olika föreställningar kring könsroller, kön, samt vad som är kvinnligt 

respektive manligt. Svensson menar att tack vare etablerade lärosystem, religiösa 

urkunder tillsammans med personliga upplevelser har man kunnat ge en naturtrogen 

bild utav män och kvinnors naturliga och eviga egenskaper. Dessutom ger detta en bild 

utav mäns och kvinnors roll inom samhället och familj (Svensson, 2011:98).  

 

I religion existerar en sedvana. Den religiösa sedvanan, det vill säga etik, innehåller 

olika konkreta regler att följa som påverkar det vardagliga livet för den person som 

följer dessa. Dessa sedvanor har i sin tur lett till ett förväntat förhållande mellan män 

och kvinnor som har resulterat i strukturer för människors vardagsliv och 

varseblivningar, menar Svensson. Kvinnors sedvanor har inneburit en plats i hemmet 

snarare än utanför det (Svensson, 2011:98).  

 

Genom att anta ett genusperspektiv i en studie tar forskaren hänsyn till informationen 

kring kvinnor och män i religionen (Svensson, 2011:98). Svensson skriver vidare att ett 

vanligt förekommande fenomen vid organisering utav det vardagliga livet är att kvinnan 

har en underordnad position, Mannen har däremot den överordnade positionen. Den 

manliga och kvinnliga positionen avspeglas i religiösa myter, ritualer, texter samt lagar 

(Svensson, 2011:99). Man kan se en könsblindhet, som även Geels och Wikström talade 

om tidigare. Med andra ord är religion detsamma som männens religion. Att det är 

männens religion går att utläsa i de heliga texterna, offentliga ritualer och likaså 

experters uttalanden om tron. Dessa tre aspekter är framförallt de moment som betonas 

inom forskningen. Man kan därför säga att religionsvetenskap är androcentrisk. Ordet 

androcentrisk betyder mansdominerat. Alla delar inom religionsvetenskap är inte 

androcentrisk men många delar är dock det (Svensson. 2011:101). Kvinnan är inte alltid 
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en naturlig del av läromedlen som används inom gymnasieskolan. Detsamma gäller för 

lärarutbildningens läromedel (Svensson, 2011:102).  

 

Precis som Geels och Wikström (2010:65) ovan talade om, poängterar Svensson att 

området nyandlighet ses som ett kvinnligt område. Orsaken är att kvinnor är mer 

intresserade utav nyandlighet enligt forskning. Bland kvinnor existerar ett större 

godkännande än hos männen utav denna form av religiös tro. Dessutom har nyandlighet 

en större mängd anhängare kvinnor än män. Nyandlighet hyllar det kvinnliga och för en 

kritik mot kvinnans förtryck från religioner (Svensson, 2011:103). 

 

Religion som stöd 

Robert Ceglie skriver i artikeln Religion as a Support Factor for Women of Color 

Pursuing Science Degress (2013) att ett mål är att öka kvinnors och andra minoriteters 

representation inom vetenskap. Detta är idag ett nationellt mål i bland annat USA 

(Ceglie, 2013:37).  

 

Troende kvinnor har genom historien varit begränsade i sin religionsutövning. Trots 

kvinnans begräsning framkommer det i undersökningen att sex utav sexton intervjuade 

kvinnor ansåg att deras tro och religion gav dem stöd i vardagen och i sin tur stöd 

genom utbildningen på universitetet. Dock var frågan kring religion och dess stöd ett 

överraskande resultat, då intervjufrågorna inte fokuserade på denna del (Ceglie, 

2013:48).  

 

En medverkande var Lana Cassidy. Hon var en ensamstående moder och studerade för 

en examen inom biologi och hennes mål var att bli läkare (Ceglie, 2013:48). Cassidy 

var övertygad om att hon inte skulle klara vardagen utan hjälp av Gud. Orsaken var att 

när livet upplevdes som frustrerande så uppgav Cassidy att hon fick hjälp och stöd av 

Gud tack vare Guds kärlek till henne. Hon bad Gud om hjälp, alltså en högre makt än att 

till exempel be andra vuxna omkring sig om hjälp (Ceglie, 2013:49). Att tillbe Gud 

kunde Cassidy göra när hon upplevde att hon behövde (Ceglie, 2013:50).  

 

Kvinnans offentliga religionsutövande är begränsat i en del länder. Trots kvinnans 

begränsning visar ett delresultat från studien att några kvinnliga deltagare såg på sin 

religion och tro som ett generellt stöd. Dessutom ansågs tron och religionen vara en 
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form utav avslappning från den stressiga vardagen. Be till Gud fungerade som ett stöd 

vid exempelvis svårare tider (Ceglie, 2013:55-56). Ceglie beskriver att resultaten från 

denna studie inte har blivit mycket citerade inom olika vetenskapliga böcker, trots ett 

tydligt resultat där författaren påtagligt visar hur religionen kan påverka kvinnors 

vardag på ett positivt sätt (Ceglie, 2013:58).  

 

Teori och metod  
_______________________________________________ 

 

Teori  

I denna uppsats antar vi ett genusperspektiv som beskrivs av Karin Hjälmeskog i boken 

Textanalys. Detta genusperspektiv innebär att vi försöker förstå kön som diskurs 

(Hjälmeskog, 2008:306). Med diskurs menar Hjälmeskog att man istället för att försöka 

urskilja skillnader och hitta ”sanningar” i hur män respektive kvinnor fungerar utifrån 

könen som biologiska varelser, talar man istället om genus som syftar på socialt kön. Vi 

kan inte säga att ”det här är en man och det här är en kvinna” och hålla detta som en 

biologisk sanning eftersom genus skapas och formas utifrån retoriska, begreppsmässiga, 

historiska och sociala faktorer (Hjälmeskog, 2008:306).  

 

Tankegången sen 1960-talet har varit att vi inte föds till våra kön – vi blir dem. Den 

feministiska teoribildningen kretsar idag i stort till att synliggöra det genussystem som 

man anser finns i både samhället, i relationer, i vårt språk, i litteratur och i det som 

tidigare varit vår historia.  

 

Genussystemet uppfattas som ett grundläggande sätt på vilket den sociala 

verkligheten är symboliskt uppdelad, organiserad och erfarenhetsmässigt 

genomlevd (Hjälmeskog, 2008:306).  

 

I det genussystem som genomsyrar i vårt samhälle och alla kulturer, finns 

föreställningar och förväntningar på vad feminint och maskulint är. Som man och 

kvinna i samhället måste vi sen bilda det egna självet utifrån de förväntningar och 

föreställningar som finns kring könen. På så sätt blir det alltså inte frågan om kön som 
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biologisk varelse utan som socialt kön – med andra ord vad han eller hon utvecklas till 

och blir i samspel med andra runt omkring sig. 

 

 I föreställningarna om könen finns normer för hur vi bör vara, men också tankar om 

vad vi inte bör vara, göra eller säga. Den feministiska teoribildningen har påvisat att 

genussystemet har en bidragande effekt på kvinnors underordning och exploatering i 

världen (Hjälmeskog, 2008:307). Yvonne Hirdman talar inte bara om genussystem utan 

också om genuskontrakt (Hjälmeskog, 2008:309) där hon menar att det finns en storts 

”kontrakt” mellan könen, ett slags ömsesidiga föreställningar om vad som är feminint 

och maskulint och dessa föreställningar reproduceras från generation till generation 

(Hjälmeskog, 2008:308-309).  

 

I diskursen mellan mannen och kvinnan finns också ett tydligt drag av isärhållande av 

män och kvinnor. Så kallade dikotomier. Detta innebär att könen fungerar som 

varandras motsatser och de bör inte blandas ihop med varandra (Hjälmeskog, 

2008:310). Undersökningar visar att män och kvinnor ofta framställs i dikotomier 

(Hjälmeskog,:2008:308) där kvinnor associeras med ord som moderlig, mjuk, blyg, 

omvårdande, passiv, svag och någon som sköter hushåll och barn. Männen associeras 

med ord eller ting som förknippas som kvinnans motsats, alltså som hård, lugn, tuff, 

aktiv, stark, logisk, förvärvsarbetande m.m. De attribut som könen tillskrivs är inte 

statiska från en tid till en annan utan kan förändras under olika perioder och det kan 

också se annorlunda ut i olika kulturer. I vissa kulturer är det manligt att gråta, och i 

andra kulturer är det inte det, till exempel. Det finns också en tydlig hierarki där det som 

betraktas som maskulint betingat har högre värde (Hjälmeskog, 2008:310) och därmed 

utgör också mannen normen. Han är det normala, kvinnan är ”den andra” som mäts i en 

osynlig måttstock med mannen. Det som betraktas och beskrivs som typiskt ”kvinnligt” 

blir på så sätt nedvärderat och betraktat utifrån ett manligt perspektiv och i jämförelse 

med honom (Hjälmeskog, 2008:310). 

 

Internaliseringen och reproduceringen av detta isärhållande och denna hierarki sker på 

tre plan: genom en symbolisk process, en strukturell process och en individuell- eller 

socialisationsprocess (Hjälmeskog, 2008:310). Det symboliska planet handlar om vad 

vi har för föreställningar om könen och vilka attribut och egenskaper som anses normalt 

och normerande för de två. Det strukturella planet syftar på det som blir följden av den 
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symboliska processen, exempelvis arbetsfördelningen i samhället (kvinnor finns inom 

exempelvis lågbetalda arbeten som vård- och omsorg och män inom mer välbetalda som 

industri). På samma sätt ligger kvinnans osynlighet i historieböcker och litteratur på det 

strukturella planet, hon har strukturellt plockats ur historiska böcker till förmån för ett 

manligt perspektiv. Mannen, som generellt har tilldelats och tagit en mer aktiv och 

offentlig roll har varit föremål för historiska författares intressen medan kvinnan som 

ofta haft en roll inom hemmets väggar har varit historiskt ointressanta att dokumentera 

(Hjälmeskog, 2008:310).  

 

När vi kommer till individuell- eller socialisationsprocessen syftar man här på hur 

flickor, tjejer och kvinnor internaliserar den här bilden av kvinnan som exempelvis 

svag, blyg och passiv och gör denna bild till ”sin egen”. Detta innebär alltså att både 

män och kvinnor tilldelas föreställningar om sitt eget kön och gör dessa föreställningar 

till sina egna och skapar sin identitet redan i låg ålder utefter dessa. I de flesta fall sker 

denna internalisering på ett omedvetet plan, vilket i sin tur innebär att vi därför inte 

heller medvetet kan välja att sålla bort exempelvis information som tenderar att bygga 

könsstereotyper vi inte ställer upp på (Hjälmeskog, 2008:310). I likhet med Hjälmeskog 

menar vi att osynligheten är strukturell och kan exempelvis finnas i en lärobok som vi i 

skolan förväntas arbeta med.  

 

För vår studie kommer vi att granska det valda materialet om de Abrahamitiska 

religionerna utifrån tankegången om kön som något socialt betingat. Vi kommer att 

studera huruvida litteraturens beskrivning av könen kan förstås i relation till begrepp 

som genuskontrakt samt dikotomier och titta extra på i vilka sammanhang kvinnan 

synliggörs och därmed hur hon beskrivs och framställs.  

 

Metod  

I boken Textanalys (Säfström & Östman, 2008) skriver författaren Hjälmeskog såhär 

angående språk i relation till textanalys: 

 

Genom språket hanterar människan sin situation, sin omgivning, sig själv 

och relationer till andra. Språket och kommunikationen spelar också en 

avgörande roll för hur ’självet’ formas och ständigt omformas 

(Hjälmeskog, 2008:311). 
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Här menar författaren att till exempel undervisning, skola, vård, rättsväsende och 

produktion står för en stor del av vår för-tolkning. Vi som individer antar olika 

positioner i denna verklighet där vi kan vara man, kvinna, elev, kund eller patient till 

exempel. Dessa positioner är institutionellt definierade och skapar förväntningar på oss 

alla utifrån våra positioner. Detta bildar en så kallad diskurs, ett språkspel (Hjälmeskog, 

2008:213). Det innebär förenklat och i en skolsituation att om en lärare har olika 

förväntningar på hur tjejer och killar bör vara eller vilken plats de bör ta sätter läraren 

reglerna för detta språkspel, denna diskurs. Läraren sätter reglerna för vem som ska ha 

auktoritet, vem som ska lyssna, vem som ska vara aktiv och passiv (Hjälmeskog, 

2008:213). 

 

Diskursanalys inom den feministiska teoribildningen hjälper till att få förståelse för hur 

identiteter bildas såsom manliga och kvinnliga, hur de formas och hur de förändras 

(Hjälsmeskog, 2008:312). Den ger förståelse för hur sociala grupper formuleras och 

bildas trots ojämlika och ojämställda förhållanden och hur kampen mellan dessa 

grupper kan se ut. Diskursanalys bidrar också till att lyfta fram hierarkier och makt i 

ljuset och samtidigt bidra till förståelse för frigörelse och en social förändring kan börja 

verka (Hjälsmeskog, 2008:314). Kvinnor behöver inte ses som passiva offer.  

 

I en diskursanalys lyfts väldigt ofta kampen om rätten att tala upp, att få göra sin röst 

hörd. Författarna menar att genom att lyfta fram olika diskurser, exempelvis den om 

mannen och kvinnan men även sexualiteter och olika samhällsklasser samt vad dessa 

kan få för konsekvenser för eleverna i skolan öppnar man för ett kritiskt och öppet 

samtal om utbildning (Hjälmeskog, 2008:323). Detta vill vi göra genom att granska 

kvinnans synlighet i litteraturen inom religion för att på så sätt bidra med kunskap om 

kvinnan, som varit osynliggjord. Genom att diskutera och öka kunskapen om kvinnan i 

litteraturen bland aktiva och blivande religionslärare kan de förmedla ett annat 

perspektiv i sin undervisning om kvinnan. Detta kan ur ett religionsdidaktiskt perspektiv 

bidra till att tjejer känner sig mer inkluderade i undervisningen och kan känna 

identifikation på ett mer likvärdigt sätt som killar i skolan inom ramen för 

religionskunskapen (Hjälmeskog, 2008:323). 
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I boken Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys (2005) av författarna Göran Bergström och Kristina Boréus skriver de om 

diskursanalysen inom vetenskapliga undersökningar (Bergström & Boréus, 2008:305). 

Diskursanalys är en bred form av textanalys och de skriver att man inom denna metod 

fokuserar på att lyfta fram diskursiva relationer i form av språkliga uttryck snarare än 

relationer mellan grupper (Bergström & Boréus, 2008:305). Det fungerar alltså som en 

ren textstudie och hur språk i relation till människor, kulturer och ideologier exempelvis 

samspelar. De skriver att:  

 

Diskursanalys är således ett studium av samhällsfenomen där språket står i 

fokus. Oavsett inriktning av diskursanalys har den ett alldeles bestämt sätt 

att se på språk och språkanvändning. Språket återger inte verkligheten 

direkt och på ett enkelt sätt utan bidrar snarare till att forma den 

(Bergström & Boréus, 2008:305).  

 

Författarna beskriver en diskurs som ett regelsystem där vissa kunskaper värderas högre 

än andra kunskaper och som därmed har större auktoritet och rätt att uttala sig 

(Bergström & Boréus, 2008:309). I en text eller intervju kan detta betyda att exempelvis 

kvinnor får mindre utrymme eller mindre taltid än män. 

 

Begreppet hegemoni (Bergström & Boréus, 2008:321) tas också upp av författarna som 

ett tillstånd där de samhällsuppfattningar som existerar inte utmanas trots att där kan 

finnas tydliga tecken på diskriminering och underordning mellan exempelvis män och 

kvinnor, eller olika samhällsklasser. Hegemoni kan därför uppfattas som en form av tyst 

makt. Med detta menar författarna att makt på så sätt inte behöver vara något som 

utövas med våld utan kan vara något som utövas på andra sätt och som många gånger 

kan vara svåra att ta på. Som exempel nämner författarna att makt kan utövas genom 

skolsystemets formande av föreställningar eller värderingar om exempelvis kön eller 

klass osv. Vad som kan skapa över- och underordnade positioner mellan människor är 

ibland inte helt greppbart eftersom den hegemoniska strukturen gömmer sig, i 

exempelvis skrivna texter såsom läroböcker. Diskursanalysens funktion kan här alltså 

vara att försöka synliggöra element eller tecken, i exempelvis en text, på tyst makt och 

på föreställningar eller värderingar som kan uppfattas i denna (Bergström & Boréus, 

2008:321). 
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Inom diskursiva studier finns ofta en syn på språk och språkanvändningen som något 

som inte är bara kommunikation i en neutral aspekt där man talar om vädret. Språk är 

något som formas i en given kontext (diskurs) och det formar sig också efter identiteter, 

relationer och trosuppfattningar med mera (Bergström & Boréus, 2008:326). Men det är 

inte bara språket som formar sig efter identiteter och relationer utan dessa formar också 

språket. Språket blir det uttryck vi använder oss av då vi tänker och då vi gör handling 

av det vi tänker. Därför måste vi också tala om språk då vi talar om förtryck av olika 

slag eftersom sociala handlingar inom diskursanalys förutsätts kunna beskrivas genom 

språket. Författarna skriver som exempel:  

 

Genom att i offentligt tryck visa vad som sägs om samer, för att nämna ett 

exempel, kan vi förstå hur diskursen ger vissa förutsättningar för en 

samisk identitet (Bergström & Boréus, 2008:327).  

 

Att studera dessa tre läroböcker och se hur kvinnor porträtteras och beskrivs kan därför 

ge ett bidrag till att se i vilken utsträckning kvinnor tar plats i en traditionellt manlig 

diskurs och vilka kvinnliga identiteter som skapas och produceras ur detta. 

 

Analyskategorier  

Utifrån ovan presenterad teori har vi valt ut följande analyskategorier till vår analys: 

aktiv/passiv, genuskontraktet, kvinnan som ”den andra” och genussystemet. Begreppen 

valdes ut för att kunna analysera kvinnans roll i facklitteraturen. Vi anser att begreppen 

är relevanta utifrån vårt syfte med uppsatsen. Dessutom blev begreppen relevanta 

utifrån det resultat vi fick fram. 

 

Svårigheter i arbetet  

En svårighet som vi stötte på i vårt arbete med denna uppsats var att skilja på och 

bedöma vad som är religionen i sig och vad som är författarens framskrivning av 

religionen i sin bok. Med andra ord var det svårt att skilja på religionen som tradition 

och vad som tillskrevs religionen. Vårt syfte var inte att bedöma om boken ger en 

sanningsenlig bild av religionerna, utan vårt syfte var att se hur kvinnorna porträtteras 

och beskrivs i respektive bok. Svårigheten uppkom framför allt vid resultatskrivningen, 

då vi ibland fick läsa texten flera gånger och föra långa diskussioner kring vad som 
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tillhörde religionen enligt tradition respektive vad som kunde uppfattas som författarens 

framskrivning av kvinnan inom religionen.  

 

Syfte  

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur kvinnor inom de Abrahamitiska 

religionerna porträtteras och beskrivs i tre huvudsakliga läroböcker som använts inom 

religionsvetenskap 0-30 högskolepoäng inom ämneslärarprogrammet på Högskolan i 

Gävle höstterminen 2012. I studien antar vi ett genusperspektiv och undersöker var 

kvinnan blir synlig och synliggörs i läromedlen.  

 

Frågeställning  

Religionerna som i denna uppsats berörs är de tre Abrahamitiska religionerna som är 

islam, kristendom och judendom. Uppsatsens frågeställningar som vi arbetat utifrån i är: 

 

1. Hur beskrivs kvinnans roll i religionerna inom ramen för ämneslärarutbildningen 

i ämnet religion utifrån tre läromedel?  

 

2. När blir kvinnor synliga och när saknas deras närvaro i presentationen av islam, 

judendom och kristendom? 

 

3. Hur går det att förstå kvinnors synliggörande eller frånvaro i litteraturen ur ett 

genusperspektiv? 

Begreppsbestämning 

Genom uppsatsen kommer vi att nämna ordet kvinnoroll och syftar då på vad kvinnans 

uppgift och ansvar samt när hon är synlig i texterna.  

 

Material  
______________________________________________________________________ 

 

Utifrån Alméns ovan presenterade tankar har vi i denna studie valt ut faktaböckerna 

kring de Abrahamitiska religionerna från kursen Historien om Abrahams Gud. Kursen 

lästes inom religionsvetenskap 0-30 högskolepoäng på Högskolan i Gävle. Under 
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kursen berördes kristendom, judendom samt islam, vilket i denna studie kommer 

beröras med fokus på hur kvinnan framställs i läromedlen kring respektive religion. 

Eftersom de akademiska böckerna enligt Almén kan ligga till grund för ett kompendium 

för gymnasieskolan så vill vi veta mer kring vilken bild läromedlen ger av kvinnan 

inom de Abrahamitiska religionerna. I ett slutskede kan denna bild vara den som lärare 

också förmedlar vidare till sina elever i framtiden och därför blir detta intressant ur ett 

didaktiskt perspektiv. 

 

Islam  

I avsnittet om islam kommer boken Islam – den raka vägen (2011) att användas. Boken 

är författad utav John L. Esposito. Esposito var då boken gavs ut professor i USA och 

verksam på Georgetown University. På hemsidan isna.net, vilket står för Islamic Society 

of North America kan man utläsa att Esposito är professor inom religion, internationell 

business samt inom islamska studier (isna.net/john-l-esposito, hämtad 28 september 

2016).  

 

Kristendom  

I avsnittet om kristendomen behandlas boken Kristendom – lära, fromhetsliv och 

historia (2011). Boken är skriven av Christer Hedin. Hedin undervisade då bokens gavs 

ut i religionshistoria på Stockholms universitet.  

 

Judendom  

Judendomen behandlas utifrån boken Judendomen – Kultur, historia, tradition (2009). 

Författaren till boken är Bente Groth och hon var när boken kom ut verksam lärare inom 

judendom på universitetet i Oslo.  

 

Materialbearbetning  

 

Läromedel  

Efter att vi hade valt ut de relevanta läromedlen valde vi att såkallat ”skumläsa” igenom 

böckerna. Detta för att få en snabb överblick kring var kvinnor nämndes. I detta stadie 

fördes dessutom anteckningar var kvinnor nämndes. Anteckningar fördes bland annat 

http://www.isna.net/john-l-esposito.html
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när orden kvinna, fru, dotter, känd kvinnlig gestalt eller kvinnokläder (exempel slöja 

inom islam) nämndes. När genomläsningen var färdig, gick vi tillbaka till 

anteckningarna för att läsa sidorna grundligt igen där kvinnor var synliga. Nu började 

likaså arbetet med framställningen utav resultat kring respektive bok där vi använde oss 

utav vårt teoretiska perspektiv.  

 

Tidigare forskning  

I arbetet med tidigare forskning var det första steget vi gjorde att söka upp olika artiklar, 

forskningsmaterial och andra relevanta avhandlingar på olika databaser. Dock valdes 

redan en del databaser bort redan vid detta stadiet, då vi inte såg någon relevans i att 

söka artiklar inom specialiserade databaser på exempel området byggnads. Därefter 

sparade vi ner olika relevanta artiklar utifrån titeln på datorn för att senare återkomma 

till dessa. Anteckningar fördes likaså över vilka nyckelord vi hade sökt på samt på 

vilken databas vi hittade respektive artikel, avhandling eller liknande. Därefter gjordes 

nästa borttagning vid genomläsning utav sammanfattningen. Uppfattades den lästa 

texten inte relevant togs den bort från datorn. Nu lästes de resterande texterna från 

början till slut och på liknande sätt som tidigare slängdes forskning som vi inte ansåg 

relevant för vårt syfte eller vår forskningsinriktning. Dessutom tittade vi närmare på 

tryckår då vi enbart ville ha ny, modern forskning då vi anser att den nyare forskningen 

är mer relevant för vårt ämne och inriktning.  

 

Databaserna som den presenterade tidigare forskningen kommer ifrån är: Google 

scholar, Encyclopedia of religion (GVRL) och EBSCOhost. Dessutom användes olika 

nyckelord på de olika databserna. För den forskning vi har presenterat har vi använt oss 

utav följande nyckelord: women and men, world religion women och kvinnosyn 

religioner. Databasen Encyclopedia of religion hade totalt 147 träffar vid sökning med 

nyckelordet woman and men. På databasen EBSCOhost fick vi större träffbild vid 

sökning med nyckelorden world religion woman där träffarna var 796 stycken. På 

Google Scholar blev vår sökbild väldigt stor då vi fick kring 16 700 träffar. Dock kunde 

många väljas bort direkt, då många artiklar var äldre än vår elvaårsperiod.   

 

Vi upplevde svårigheter att hitta publicerad forskning i bokform som var relevant för 

vår forskning. Vi fann det svårt överlag att hitta publicerad forskning/artiklar i bokform 

som berörde religion och kvinnor. Detta kan eventuellt leda till att aktiva lärare inte kan 



 

24 

 

komma åt material till undervisningen då få publikationer finns att tillgå. En del böcker 

vi hittade stod inget relevant för denna uppsats i. Men som sagt, utbudet var begränsat. 

Vi hittade framför allt en bok där hela boken berörde religion och kvinnor med namnet 

Women in World religions, som vi fann mycket relevant. Boken publicerades 1987, men 

innehållet upplevde vi fortfarande aktuellt då en del utav vad som nämndes i denna bok 

nämns likaså i nyare forskning.  

 

 

Resultat och analys  
_______________________________________________ 

 

Islam 
 

Kvinnan i relation till mannen  

I Espositos bok om islam kan man ta del av några positiva kvinnoporträtt. Men det visar 

sig att i samtliga fall skrivs kvinnan fram i relation till en man. Några exempel på 

kvinnans beskrivning i relation till mannen är: 

 

Det var inte Eva som var den person som blev lockad utav Djävulen. Det var Adam som 

Djävulen lyckades locka. Det var Adam som orsakade syndafallet, inte Eva. Med andra 

ord, mannen var orsaken och inte kvinnan (Esposito, 2011:55). Varken Eva eller Adam 

beskrivs enskilda i boken. De beskrivs alltid tillsammans, det vill säga att varken Eva 

eller Adam beskrivs ensamma någon stans i boken. Nämns Eva nämns alltid Adam 

likaså, och tvärt om.  

 

Ytterligare en kvinna som i boken beskrivs med positiva ögon är Fatima. Fatima var 

imamen Muhammeds dotter (Esposito, 2011:28-29). Tillsammans med hennes make Ali 

fick paret två barn vid namn Husayn och Hasan (Esposito, 2011:67). Fatima har fått 

smeknamnet ”imamföderska”. Orsaken är att båda sönerna blev imamer samt att hennes 

make Ali var imam. Fatima beskrivs dessutom som obefläckad och syndfri. Hon är ett 

förkroppsligande utav det perfekta livet i betydelsen hängivenhet, medkänsla samt 

lidande (Esposito, 2011:171). Tillsammans med sina söner beskrivs Fatima som den 

viktigaste symbolgestalten inom islam (Esposito, 2011:169).   
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Vad som dock framstår tydligt vid beskrivning utav Fatima är att Fatima genom boken 

alltid beskrivs i relation till sin far Profeten, make Ali eller barnen. Exempel är att 

Fatima beskrivs som det enda av Profetens Mohammeds överlevande barn (Esposito, 

2011:29), och en del muslimer anser att alla ättlingar till Ali fick bli imamer som Ali 

och Fatima hade fått tillsammans (Esposito, 2011:75). Fatima var just imamernas moder 

(Esposito, 2011:171). 

 

Det blir också tydligt att de kvinnliga sysslorna och hennes plats i hemmet ofta beskrivs 

i relation till mannen i Espositos bok. Kvinnan ska vara moder och fru och har ansvar 

för hushållet. Medan makens plats är i det offentliga, är kvinnans plats mer instängd i 

hemmet. Till hushållsarbetet tillhör uppfostran utav barnen (Esposito, 2011:150). 

Genom kvinnans skyddade roll får hon en underordnad position gentemot mannen i 

samhället (Esposito, 2011:151). Kvinnan är makens ägodel och det är maken som 

bestämmer inom familjen (Esposito, 2011:148-149). Åter igen ser vi alltså att kvinnan 

ofta får identiteten som fru, dotter eller moder genom boken. Sällan förekommer 

motsatsen, det vill säga att mannen beskrivs som fruns make.  

Kvinnans klädsel är central  

Kvinnans klädsel lyfts tydligt fram i boken på flera ställen, vilket i sin tur kan jämföras 

med mannens klädnad som enbart nämns på ett fåtal ställen. Exempel på framställning 

utav mäns och kvinnors klädsel från boken utav Esposito är: 

 

Förbundet Brödraskapet tillät inte att kvinnorna skulle bära kläder som var godkända 

för västervärldens kvinnor (Esposito, 2011:221). Dessutom i länderna Iran och 

Afghanistan förekommer ”negativ islam”. ”Negativ islam” innebär att en manipulering 

skett som i sin tur lett till särskiljande bruk av klädnad. Ett resultat av denna utveckling 

är att kvinnor i Afghanistan ska bära burka, det vill säga talibansk klädkod. Vid vallfärd 

ska kvinnan bära nationell, enkel klädsel. Vanligt är att kvinnorna bär en lång, vit 

klädnad och döljer huvudet (Esposito, 2011:144).  

 

Dessa stränga klädregler som bestämts åt kvinnorna kan jämföras med männens 

klädregler. Mäns klädkod nämns vid färre tillfällen i boken, med andra ord enbart två 

tillfällen. På dessa sidor benämns det att män ska bära skägg medan kvinnorna ska bära 
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”tältliknande burka” (Esposito, 2011:301). Vid vallfärd ska männen bära två sömlösa 

tygstycken i färgen vit (Esposito, 2011:144).  

 

Esposito benämner kvinnors klädkod ett flertal gånger där slöjan är i fokus. Genom 

historien har kvinnor kämpat med gemensamma problem, och kämpar än idag mot 

problemen. Ett exempel är bärandet utav hijab (Esposito, 2011:103). Hijab är den slöja 

som kvinnan bär i det offentliga och är en huvudduk eller slöja (Esposito, 2011:368). 

Dock står det inget angående att kvinnan ska bära slöja i Koranen. Det stödet i Koranen 

för kvinnans klädsel berör likaså männen i form utav att alla, oavsett kön ska klä sig 

anständigt (Esposito, 2011:154). Med andra ord överensstämmer inte bilden utav 

klädnad som Koranen ger mot den bild utav klädval som samhället ger. Kvinnan är 

begränsad och måste bära slöja utomhus bland annat, medan i Koranen nämns enbart att 

kvinnor och män ska bära anständiga kläder.  

 

I Espositos bok beskrivs hur en kvinna vid namn Hashmin, trots sin position som 

doktorand har fått utstå kritik för sitt klädval i form utav heltäckande slöja. Hashmin är 

en känd person som har doktorerat för University of Glasgow. Hon hävdar själv att hon 

representerar kvinnans utbildning, makt och befrielse. Hon får bland annat utstå kritik 

från feminister som hävdar att hon står för patriarkatet samt en fundamentalistisk syn 

(Esposito, 2011:331). Hashmin förspråkar hijab och könssegregering (Esposito, 

2011:311). I boken nämns enbart en kvinnlig doktorand men däremot nämns inga 

manliga doktorander i boken. Trots att kvinnan Hashmin nämns så gör hon det 

framförallt som ett negativt exempel då man som läsare tydligt får en vetskap om 

kritiken mot henne som handlar om hennes klädnad. Kritik om hennes arbete nämns 

inte och inte heller följer någon problematisering kring varför en kvinna med hennes 

höga position ges kritik angående sin klädnad. 

 

Esposito synliggör dock ett problem som existerar i världen idag och som beslöjade 

kvinnor kan stöta på. Esposito ger exempel angående beslöjade kvinnors kränkning i 

USA där många upplever att de blir förolämpade just för bärandet av slöja på sin 

arbetsplats (Esposito, 2011:339). Männens skägg nämns inte i boken som ett problem 

eller något som påverkar hur männen bemöts idag. Fokus ligger enbart på kvinnan och 

hennes bärande utav slöja vid offentliga sammanhang som stöter på motstånd och 

problem. 
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I Espositos bok beskrivs skägget i en bisats inom en parantes där först kvinnans klädsel 

beskrivs (Esposito, 301). Med andra ord verkar kvinnans klädnad viktig att poängtera 

och framställas på ett flertal sidor mer än männens klädnad och utseende.  

 

Från brud till skilsmässa och arv  

I Espositos bok nämns kvinnan ofta i samband med framskrivningen av giftermål, det 

vill säga ytterligare ett exempel på hur hon porträtteras i relation till mannen. Här 

kommer några exempel:  

 

Det existerar olika regler för män respektive kvinnor angående äktenskap. En muslimsk 

man får gifta sig med vem han vill, oavsett kvinnans religiösa bakgrund. Kvinnan 

däremot får enbart gifta sig med en anhängare till islam (Esposito, 2011:159). Esposito 

framställer äktenskapet som något positivt för alla i boken. Att kvinnor enbart får gifta 

sig med en muslimsk man beskrivs dock enbart kort och i en mening, vilket kan 

jämföras med en mer utförlig beskrivning kring mannens rätt att gifta sig med en icke-

muslimsk kvinna.  

 

Inom äktenskapet ses kvinnan som makens fru och egendom. Esposito skriver att 

äktenskapet speglar olika egenskaper där bland annat makens och fruns olika 

traditionella roller i det patriarkala samhället framställs. Makens roll är att försörja sin 

hustru och familjen och skydda denna. Med andra ord är makens roll ute i det offentliga. 

Hustruns roll tillhör hemmet där barnuppfostran och hushållsarbetet ska skötas. 

Kvinnan har ett mer skyddat liv än män. I boken beskrivs hur kvinnor och män enligt 

Koranen ska leva i dygd, men kvinnan är underordnad mannen. Underordningen 

existerar i samhället i stort samt i familjefrågor (Esposito, 2011:151), trots att detta är 

kvinnans område. Timothy Winter, en religionsforskare och en religiös ledare, anser att 

kvinnans underordnade roll kompletteras genom att kvinnan har en förmåga som män 

inte har, hon kan producera barn och bära runt på barnet i magen i nio månader 

(Esposito, 2011:319).  

 

Förr i tiden kunde en man begära skilsmässa genom att uttrycka orden ”jag skiljer mig 

från dig!”. Dock ses skilsmässa inom islam som den absolut sista utvägen och i Guds 

ögon är det inte godkänt (Esposito, 2011:151). Efter en bearbetning från den islamska 
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rätten kring skilsmässa kunde kvinnan regla skilsmässan juridiskt. Detta ledde till att 

maken fick mindre begränsad handling vid uttag utav skilsmässa (Esposito, 2011:152). 

Här visar Esposito exempel på en situation där kvinnan har fått ökad makt i samhället 

och där männens makt till viss del har reglerats. Esposito visar tydligt att kvinnans rätt 

till att ta ut skilsmässa existerar. Men Esposito framskriver kvinnas rätt till att ta ut en 

skilsmässa i jämförelse till mannens rätt att ta ut skilsmässa. Här kan läsaren själv 

tydligt göra jämförelser mellan kvinnan och mannens rättigheter till skilsmässa.  

 

När det kommer till kvinnor och att ta ut arvsrätt skriver Esposito att i Koranen kan man 

utläsa att kvinnor och barn ska få erhålla en fast arvdel (Esposito, 2011:58). I Koranen 

står det att kvinnor har rättighet att hantera samt äga egendom. Denna del innebär att 

kvinnan, oavsett position som fru, syster, dotter, mormor eller farmor har rätt att ärva. 

Enligt traditionen i det mansdominerade samhället löd det att mannen skulle ärva allt, 

men detta har genom åren förändrats (Esposito, 2011:150). Espositos exempel visar att 

kvinnans makt ökat och hon får mer och mer makt genom exempelvis arvsrätten. 

Författaren tycks själv önska synliggöra kvinnans förändrade roll inom islam genom att 

ge henne stort utrymme i bokens beskrivning av äktenskap och arv exempelvis. Trots 

denna beskrivning framgår det likaså tydligt att hon är underordnad sin make och har en 

relativt passiv roll i jämförelse med mannen.  

Sexuell begräsning  

Boken tar upp sexuella aktiviteter och begräsningar där Esposito ett flertal gånger 

nämner att kvinnan vid inträde till äktenskapet ska vara oskuld. Här nedan nämns några 

exempel från hur sexualitet beskrivs:  

 

Sexuella akter är en del utav äktenskapet som ska avnjutas mellan make och fru. Detta 

kan enligt Esposito utläsas både från profettraditionerna samt uppenbarelserna 

(Esposito, 2011:42). Kring 1970-talet förbjöds dock vissa typer utav sexuella handlingar 

och likaså kunde en homosexuell bestraffas i och med en dom från islamska domstolen 

(Esposito, 2011:255). Kvinnor var sexuellt segregerade (Esposito, 2011:320).  

 

 

Angående sexuell begräsning existerar denna begräsning för båda könen, men kvinnan 

beskrivs ha en strängare återhållsamhet med tanke på att hon ska vara oskuld när hon 

ingår ett äktenskap (Esposito, 2011:133). Däremot begränsas båda könen genom att 
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exempelvis prostitution är förbjudet i Egypten (Esposito, 2011:181-182). Författaren 

Esposito har dessutom själv gjort analysen att kvinnor är sexuellt segregerade (Esposito, 

2011:320). Begränsningarna är relativt lika kring sexuella handlingar mellan könen, då 

den enda skillnaden är att kvinnans oskuld berörs genom boken och nämns på flera 

platser. Enbart kvinnans oskuld framställs i boken men dock problematiseras och 

diskuteras inte detta. Mannens oskuld nämns inte alls i boken, bara kvinnans. 

Demokrati, jämlikhet och patriarkat  

Esposito framställer kvinnan vid demokrati som en kämpe genom att hon strider för sina 

rättigheter. Kvinnans rättigheter i samhället strävar likaså en del män för. Striderna går 

ut på att kvinnorna och några män vill se en reform som bland annat innebär rösträtt 

utan kvinnans makes påverkan. Ytterliggare ett exempel som framläggs är att kvinnan 

ska få arbeta på den arbetsplats hon har utbildning för (Esposito, 2011:317).  

 

I boken lyfter författaren fram kvinnornas olika deltagande i samhället med fokus på 

demokrati. Exempel på detta är att den demokratiska delaktigheten för kvinnor varierar 

från land till land. I Turkiet, Iran och Pakistan tillsammans med många andra muslimska 

länder har kvinnor rösträtt. Kvinnan i dessa länder kan dessutom ha den högre 

positionen vicepresident eller stadschef. Kvinnans position i dessa länder kan jämföras 

med kvinnans position i Saudiarabien. I Saudiarabien får kvinnan inte rösta eller ansöka 

om en plats i parlamentet eller liknande. Dock äger kvinnorna sjuttio procent utav 

saudiska bankers sparmedel samt sextiofem procent av landets privata företag. Esposito 

jämför detta i boken med landet Kuwait där kvinnan är fri i samhället och får inneha 

högre positioner (Esposito, 2011:320).  

 

1988 vann Bhutto valet i Pakistan och hon blev med denna vinst den första kvinnliga 

premiärministern. Dock varade hennes regering inte länge då partiet två år senare 

förlorade valet. Hon ingick i ett arrangerat äktenskap och tillsammans med maken fick 

de barn (Esposito, 2011:275). 2007 mördades Bhutto (Esposito, 2011:277). Analysen 

visar att Esposito beskrev den första kvinnliga premiärministern och gav henne plats i 

boken. Som läsare fick man en tydlig bild utav vem Bhutto var, vad hon förespråkade 

och att hennes liv tragiskt avslutades för nio år sedan. Dock kan man jämföra 

presentationen av Bhutto med hennes manliga motståndare Zia ul-Haqs, som i boken 

presenterades jämsides med Bhutto. Zia ul-Haqs beskrivs dock ur en mer negativ aspekt 

där ett exempel är att Esposito poängterar att ul-Haqs styrelsesystem fick konsekvenser 
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av negativt slag för minoriteten där kvinnor ingick (Esposito, 2011:274). Genom ul-

Haqs styre i landet Pakistan skedde en stor islamiseringsexperiment som ledde till ett 

islamiseringsprogram där bland annat religiösa skolor uppkom (Esposito, 2011:275). 

Bhutto beskrivs med ett annat fokus, där Esposito förklarar hennes liv och hur hennes 

familjesituation såg ut. Dock kunde läsaren inte läsa sig till hur ul-Haqs familjesituation 

såg ut då Esposito inte beskrev denna bild. Med andra ord beskrevs den kvinnliga 

ledarens familjesituation, medan den manliga ledarens familjesituation inte beskrevs 

eller förklarades.  

 

Att göra en jämförelse mellan kvinnlig rösträtt och manlig rösträtt är svårt utifrån 

Espositos bok. Demokrati nämns i boken, men där är deltagarna könlösa. Ett exempel är 

beskrivningar av hur det politiska deltagandet förr var begränsat (Esposito, 2011:229). 

Brödraskapet och Jamaat accepterade demokrati som folkets vilja, men denna vilja är i 

sin tur är underordnad Guds (Esposito, 2011:219). Här ges även ett exempel på där 

demokrati nämns allmänt, men inte utifrån ett manligt eller kvinnlig perspektiv. 

Dessutom leder inte Esposito läsaren mot en förståelse för när kvinnan fick rösträtt i 

förhållande till mannen. Eftersom att rösträtten för kvinnor är olika från land till land, då 

exempel kvinnor i Saudiarabien inte får rösta (Esposito, 2011:320), kunde året 

presenterats när kvinnorna fick rösträtt i respektive land för att ge läsaren en möjlighet 

att jämföra när kvinnorna fick rösta länderna emellan. När samhällets alla män fick rösta 

nämndes inte i boken. Hade årtalen nämnt hade läsaren haft större förståelse för en 

aspekt av samhällsutvecklingen som ledde till större kvinnligt, socialt deltagande i det 

offentliga.  

 

Boken beskriver att det var kring 1970-talet och 1980-talet som jämlikhet bekräftades 

mellan könen (Esposito, 2011:205). Dock existerar en ojämlikhet mellan könen 

angående skriv- och läskunnighet. Skillnaden i skriv- och läskunnighet beror på det land 

som avses. Esposito ger exempel från länderna Pakistan, som förespråkar jämlikhet 

(Esposito, 2011:323) och Jemen där tjugoåtta procent av den kvinnliga befolkningen är 

skriv- och läskunniga (Esposito, 2011:321). Dock existerar inte liknande siffror för 

männens skriv- respektive läskunnighet. Existerar inte liknande siffror för män kan 

läsaren uppleva svårigheter att hantera siffrorna, då läsaren inte har något att jämföra 

med. Läsaren får inte veta om alla män i samhället kunde skriva och läsa, eller om 

enbart en viss procent män likaså kunde dessa egenskaper.  
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Esposito visar att Koranens predikan om kvinnans rättigheter angående samhället och 

familjen inte överensstämmer med verkligheten. I dagens samhälle inom alla 

världsreligioner spelar patriarkatet en betydande roll för kvinnan och de uppgifter och 

egenskaper som delges henne. En orsak till patriarkatets påverkan är att det framförallt 

är män som har tolkat Koranen som i sin tur har speglats i patriarkatet (Esposito, 

2011:316). Med andra ord visar Esposito att män är orsaken till kvinnans underordnade 

roll och att denna underordnade roll inte kan skyllas på Koranen. Koranen vill, enligt 

Esposito se mer jämlikhet 

 

Analys av läromedlet som berör islam  
 

Kvinnoporträttet utifrån normen om ”den andra” 

I en analys av Espositos bok angående islam kunde vi framförallt se att kvinnor 

porträtteras på ett annat sätt i förhållande till mannen. Det visade sig att Esposito ofta 

beskriver kvinnorna i förhållande till mannen genom exempelvis orden dotter, hustru 

eller moder. Det finns dock några tydliga kvinnoporträtt i Espositos bok, exempelvis 

Fatima som beskrivs utförligt, men fortfarande beskrivs hon utifrån sin moderliga 

karaktär och sin roll som hustru, dotter och moder.  

 

Varför Esposito har framställt kvinnorna i relation till olika män kan tolkas utifrån 

teorin att mannen är normen och kvinnan ”den andra” (Hjälmeskog, 2008:310). Det 

som enligt normen betraktas som maskulint och är manligt betingat ges högre värde än 

det som betraktas som kvinnligt och på så vis utgör mannen normen i denna tydliga 

hierarki (Hjälmeskog, 2008:310). Mannen fungerar som den osynliga måttstocken, han 

är det normala, medan kvinnan måste mätas i förhållande till honom – hon blir på detta 

vis ”den andra”. På det här sättet blir det som kvinnan gör och kvinnan som kön inte 

värderat på samma sätt, det nedvärderas och betraktas utifrån mannens perspektiv.  

 

Genom att Esposito i stort benämner kvinnor i boken som dotter, hustru eller moder kan 

detta tolkas som att han vid dessa tillfällen framställer kvinnan som nummer två. Det 

går också att tolka det som att kvinnan beskrivs som makens eller faderns ägodel. 

Esposito benämner i boken att kvinnans position är ett känsligt ämne idag i den 

muslimska världen (Esposito, 2011:142). Att Esposito lägger ett nutidsperspektiv på 
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kvinnan ger henne på detta vis en mer aktiv roll i texten där han ändå förmedlar att 

kvinnofrågan inte är enkel, men trots den beskrivna känsligheten benämner Esposito 

kvinnan ändå för det mesta i relation till män vilket kan tyckas märkligt. Kanske har 

detta skett i omedvetenhet eller kanske som ett sätt för Esposito att förmedla synen på 

kvinnorna inom islam och visa på henne som ”den andra” i förhållande till mannen. 

Oavsett vilket riskerar Esposito här att etablera tanken hos läsaren om kvinnan som det 

andra genom hennes porträttering.  

 

Kvinnan – beskrivs utifrån sin familjesituation 

En kvinna som beskrivs i Espositos bok är den första kvinnliga premiärministern Bhutto 

(Esposito, 2011:275). Här ger Esposito plats åt en kvinna på ett traditionellt manligt 

område och gör henne således synlig. Trots sin position som premiärminister blir ändå 

Bhutto som kvinna beskriven tydligare i relation till familjesituation i hennes sin 

manliga motståndare Zia ul-Haqs. Den manliga motståndaren får man inte veta hur 

dennes familjesituation ser ut. En möjlig orsak till detta kan vara att kvinnan haft sin 

traditionella roll i hemmet och inte i det offentliga som mannen och det är också 

hemmet hon har förknippats med, det som förknippats som feminint (Hjälmeskog, 

2008:310). Hemmet har för historikerna varit ointressant att dokumentera medan 

däremot den offentliga arenan där männen varit verksamma har dokumenterats 

genomgående (Hjälmeskog, 2008:310). Att Bhutto som premiärminister beskrivs utifrån 

sin familjesituation på ett helt annat sätt än sin jämbördiga manliga motståndare kan 

alltså tolkas som att Esposito tillskriver Bhutto en stereotyp kvinnoroll som hustru och 

moder där det egentligen inte fyller någon funktion eftersom att texten behandlar henne 

som premiärminister. Det är inte relevant huruvida Bhutto har familj då ämnet berör 

hennes yrkesroll som premiärminister. Nu tenderar däremot Bhuttos synlighet att 

fokuseras främst på en kvinnlig stereotyp och därmed kan man säga att hon blir passiv i 

stycket kring sin yrkesroll medan hennes manliga motståndare tar den traditionellt 

manliga rollen som den aktiva. 

 

Kvinnan och hur hon beskrivs utifrån klädseln 

Kvinnans kläder är väl omskrivet i Espositos bok och till skillnad från männens klädnad 

som enbart nämns på två ställen i boken och som inte problematiseras på samma sätt. 

Alla män bör ha skägg skriver Esposito (Esposito, 2011:301). Denna regel eller norm 
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har inte stött på motstånd, medan kvinnors bärande utav slöja har fått utstå kritik. Att 

Esposito uppmärksammar detta och dessutom problematiserar kvinnans klädsel på ett 

annat sätt än männens ser vi som att han försöker att synliggöra det problem som finns 

att kvinnors klädsel är mer öppet för kritik än männens. Detta kan förstås utifrån det 

Hjälmeskog skriver om kvinnan som ”den andra” och ”nummer två” i förhållande till 

mannen som vi varit inne på ovan (Hjälmeskog, 2008:310). Mannens självklara position 

som nummer ett gör också att han har en mer självklar bestämmanderätt och på så vis 

har större frihet att reglera och styra kvinnorna som står som ”nummer två” i denna 

hierarki. Detta skulle kunna vara en förklaring till att kvinnans klädsel får utstå mer 

kritik än männens och också de stränga regler som finns angående hennes klädnad.  

 

Genom att synliggöra den kritik som uppstår kring kvinnans klädsel är också Esposito 

inne och snuddar vid denna teori. Däremot finns det ett intressant exempel i boken av en 

kvinna som heter Hashmin och som fått utstå kritik för sin heltäckande slöja (Esposito, 

2011:331). Hashmin beskrivs i boken just utifrån sin klädsel och det nämns enbart i 

förbigående att hon är doktorand och därför också har en ganska hög position i 

samhället. Vi upplever att hennes högre position inte problematiserats eller fokuserats 

kring i detta stycke. Esposito har istället mer utförligare beskrivet kritiken av henne 

samt hennes kläder. I och med detta faller Hashmin tillbaka på en stereotyp kvinnoroll 

där hon objektifieras utifrån klädsel och beskrivs utifrån en mans perspektiv snarare än 

att denna kvinnoroll problematiseras. Hon blir på så vis passiv. Att hon doktorerat och 

vad hon doktorerat i upplevde vi kom i skymundan här och nämndes bara i förbigående 

trots att det hade varit en intressant koppling och intressant att ställa frågor kring. Varför 

riktas kritik kring kläderna på en kvinna med den positionen? Borde hon inte ha samma 

status som en man, och därför vara mer befriad från kritik kring klädsel, då hon tycks ha 

uppnått samma nivå i samhället och i sina studier som ofta är förbehållet män?  

 

En problematisering kring orsaken till detta hade varit att föredra här för att Esposito 

inte ska riskera att bara reproducera samma kritik och samma bild av kvinnan som han 

nu försöker att synliggöra. Ett sätt att förklara fenomenet att Espositos text om Hashim i 

nuläget bara tycks beskriva henne utifrån hennes kläder kan man göra utifrån 

Hjälmeskog angående maskulint och feminint (Hjälmeskog, 2008:307). Det som är 

maskulint har högre status och det som är feminint har lägre status. Att som kvinna 

bryta mot denna norm angående vad som är feminint och istället inta en högre position 
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och klättra i denna hierarki och komma upp på en manlig nivå kan innebära att hon ses 

som okvinnlig. Att Hashim är doktorand kan med andra ord ses som att hon har intagit 

en traditionellt manlig roll då det inte varit vanligt för kvinnor att nå den positionen. 

Hashim blir då föremål för allmänhetens kritik på ett personligt område, nämligen 

kläderna. En kvinnlig doktorand bryter mot den traditionella bilden av kvinnan, då 

kvinnan ska vara hemma och det är mannen som ska göra karriär. 

 

I boken har det tydligt framkommit att kvinnans roll är i hemmet där hushållsarbete och 

barnuppfostran bland annat står på schemat. Det verkar som att kvinnor utanför den 

muslimska världen som bär slöja kan stöta på kritik, diskriminering och/eller motstånd 

världen över. Männen som har långt skägg behöver inte försvara sitt skägg på samma 

sätt. En slutsats kan vara att det är mer okej och accepterande att ha stort skägg än att 

bära slöja, kanske särskilt om kvinnan positionerar sig på en manlig arena i samhället? 

En problematisering utifrån ett feministiskt eller genusperspektiv hade kunnat förklara 

Espositos försök till att synliggöra kvinnan i detta stycke och utan att vidare reproducera 

bilden av kvinnan utifrån hennes klädsel på det sätt han nu gör. 

 

Kvinnan utifrån demokrati – att skriva ut och skriva in henne i 
historien 

Något annat som en analys av resultatet gett oss var att Esposito beskriver demokrati 

genomgående i boken men först på slutet belyser han kvinnornas rösträtt och 

medverkan. Dessförinnan beskrivs de demokratiska medborgarna som könlösa i 

Espositos bok. Kvinnan nämns först på slutet i samband med demokrati och mannen 

kan uppfattas som normen (Hjälmeskog, 2008:310). Detta riskerar läsaren att få 

uppfattningen om att resten av boken och de stycken som behandlar demokrati utifrån 

ett könlöst perspektiv handlar om männen. Här kan man alltså som läsare tolka de 

könlösa deltagarna som att enbart män förr var aktiva vid demokrati och val. Detta 

skulle också kunna förklaras utifrån Hjälmeskog som menar att de kvinnliga arenorna 

inte dokumenterats i lika stor utsträckning som männens (Hjälmeskog, 2008:310). 

Därmed har inte heller kvinnorna fått en lika närvarande roll när det kommer till 

exempel demokrati i samhället, detta kan förknippas med ett manligt område då 

demokrati ofta har handlat om demokrati i samhället men i mindre utsträckning fått 

samma plats i hemmet.  
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Det kan helt enkelt vara på det viset att det inte finns någon dokumentation om kvinnor 

på detta område men det nämner inte Esposito. Att detta inte nämns och att kvinnor 

enbart får en plats på slutet i boken vad gäller demokrati ger henne synlighet (i slutet av 

boken) men en passiv synlighet. Det vill säga hon benämns men hon figurerar inte med 

mannen som ett jämförande exempel. Att hon inte figurerar tillsammans med mannen 

som ett jämförande exempel i boken, detta ger henne på så sätt ingen aktiv roll utan hon 

tar en passiv biroll mot slutet. Detta kan tolkas som att demokrati enbart är för männen. 

Här har författaren ett mycket viktigt ansvar gentemot sin läsare att göra oss 

uppmärksamma på kvinnans position vad gäller demokrati vare sig hon finns omskriven 

i historiska dokument eller inte. Författaren har ett viktigt ansvar att försöka skriva in 

kvinnan i historien och ge henne en mer aktiv roll för att inte riskera att hamna i gamla 

traditionella hjulspår, vilket Esposito tenderar att göra här. Författaren tar dock upp att 

idag kämpar både män och kvinnor för ökade rättigheter (Esposito, 2001:318) men det 

är långt ifrån en så tydlig framskrivning av kvinnan som man kunde ha önskat. 

 

Esposito benämner kvinnors läs- och skrivkunskap men sätter ej denna information i 

jämförelse med männens kunskaper inom detta område för att ge läsaren en ökad 

förståelse. Samtidigt beskriver Esposito kvinnors läs- och skrivkunskap i boken vilket 

kan tolkas som att Esposito gör ett försök att skriva in kvinnan i historien och ge henne 

en tydligare plats utifrån ett demokratiskt perspektiv. Dock är just denna information 

som läsare svår att sätta i jämförelse då männens motsvarande siffror inte nämns. 

Läsaren kan med andra ord inte göra någon jämförelse mellan könen för en ökad 

förståelse kring ämnet. Detta skulle kunna figurera som en ögonöppnare för lärare, då 

lärare bör tänka på hur de lägger fram informationen så att eleverna kan ta till sig denna 

och förstå stoffet som läraren valt ut. Kan stoffet vara svårt att göra en jämförelse av 

kanske en del utav förståelsen för religionen försvinner och eleverna upplever en känsla 

av att inte förstå eller att ämnet är onödigt och/eller tråkigt. Det skulle också kunna 

upplevas, för tjejers del, som att de inte känner sig delaktiga i undervisningen om 

kvinnans plats i historien uteblir eller då demokrati beskrivs i könlösa termer.  

 

Ett annat exempel som kan tolkas som att Esposito vill skriva in kvinnan i sin bok och 

dokumentera hennes arena kan även vara då han beskriver muslimska kvinnors ökade 

rättigheter idag där han tar upp att hon till exempel får ärva (Esposito, 2011:150). Här 

vill Esposito eventuellt förmedla en bild av islam som en religion i förändring och 
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kanske likaså öka förståelsen för kvinnorna inom denna religion. Trots att kvinnan är 

underordnad mannen visar Esposito ändå exempel på kvinnans förbättrade situation. 

Men trots de ökade rättigheterna för kvinnor så är det tydligt att Esposito tillskriver 

makten till maken (Esposito, 2011:150-155). Den muslimska kvinnan beskrivs i 

Espositos bok som makens ägodel och hon är bara hans. Att Esposito inte bemöter 

kvinnan inom islam med tystnad utan tar upp hennes ökade rättigheter liksom hennes 

utsatta position är en positiv aspekt av hans bok och det är också en dokumentering av 

kvinnan inom islam och det problematiserar också hennes underordning. Frågan är dock 

om inte Espositos beskrivning av kvinnan ändå blir för fattig och riskerar att 

upprätthålla stereotypa bilder av både den muslimske mannen och kvinnan utifrån 

genuskontraktet. Kvinnan beskrivs här uteslutande som mannens ägodel trots att det 

allra troligast existerar äktenskap inom islam där den individuella mannen inte ser sin 

kvinna som en ägodel. Detta tenderar att försvaga kvinnan, och särskilt den muslimska 

kvinnan som redan är väl omskriven i media. Här riskerar Esposito att få en läsare som 

ser på den muslimska kvinnan utifrån genuskontraktet såsom svag och passiv 

(Hjälmeskog, 2008:310) och i förlängningen skulle det också kunna innebära fördomar 

gentemot religionen islam. Troligen vill Esposito med detta stycke framhäva kvinnan 

inom islam på ett positivt sätt, genom att beskriva hennes situation inom religionen ur 

en samhällsaspekt. Detta medför dock, då kvinnan alltid varit underordnad på den 

offentliga arenan, att könen beskrivs på ett generellt plan medan individerna inom 

hemmets väggar (där kvinnor varit aktiva historiskt) uteblir. Att tala om kvinnan inom 

islam ur en samhällsaspekt behöver således inte se likadan ut om vi tittar på kvinnan 

inom islam i hemmets arena. Esposito ger i god anda således kvinnan en plats i sin text 

där han tar upp hur hennes situation ser ut ur en samhällsaspekt. Problemet är att vi 

nästan alltid kan utgå ifrån att kvinnan varit underordnad mannen i samhällets arena 

oavsett kultur och religion. Det man istället kunde ha önskat här är att Esposito 

problematiserat kvinnan i hemmet, som varit hennes arena historiskt, för att ge henne en 

aktiv roll i sin text. Vad har kvinnan för roll i hemmet i förhållande till mannen idag? 

En annan aspekt för att kunna förstå hur den muslimska kvinnan lever är också att 

skriva utifrån henne. Vad betyder det för kvinnan att hon idag får ärva? Vad innebär det 

för kvinnan att leva i ett polygamt äktenskap där mannen får skaffa sig en till fru och 

vad innebär det att hon är mannens ägodel?  
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Kvinnan ett känsligt ämne  

Esposito förklarar tydligt i sin bok att inom islam är ämnet kvinnor känsligt (Esposito, 

2011:242). Förklaringen till varför detta ämne är känsligt är det desto svårare att få en 

bild av. Att känslighet tas upp så tydligt inom ramen för just islam men inte kring de 

andra religionerna i samma utsträckning kan ha att göra med att islam debatteras flitigt i 

media och politiken idag och där också kvinnans ställning inom religionen varit under 

ständig debatt. Detta skulle kunna förstås utifrån Hjälmeskog teori kring vad som 

uppfattas som maskulint och feminint (Hjälmeskog, 2008:309). Det är maskulint att 

befinna sig på den offentliga arenan medan det anses feminint att vara i hem och 

hushåll. Detta kan i sin tur leda till att kvinnorna blir ett känsligt ämne då hon 

porträtteras i media och inom det offentliga där kvinnan inte har haft en lika självklar 

position som mannen. 

 

 

Kristendomen 
 

Kvinnan som mystiker 

Hedin nämner i sin bok kvinnliga mystiker i relativt stor omfattning. Dessa mystiker är 

Hildegard av Bingen (Hedin, 2011:150), Heliga Birgitta av Vadstena (Hedin, 2011:150-

151) och Teresa av Ávila (Hedin, 2011:187-188). Kvinnorna beskrivs dock något 

annorlunda än de manliga mystikerna vilket här nedan kommer synliggöras.  

 

Hildegard av Bingen beskrivs som ”universellt bildad och begåvad” (Hedin, 2011:150). 

Här beskriver författaren att hennes uppenbarelser skrevs ner och att dessa har 

intresserat många ända fram till vår tid. Hon skrev även rent vetenskapliga verk bland 

annat i medicin och naturvetenskap och grundade också ett benediktinkloster vid 

Bingen väster om Mainz runt 1150. Den heliga Birgitta av Vadstena beskrivs som 

mångsidig och ”det finns en grundton av Kristusmystik i allt hon företog sig” (Hedin, 

2011:150-151). Hon hade redan som ung haft en upplevelse av Kristus på korset och när 

hennes man dog ville hon därmed ägna all sin tid åt kyrkan och hon ville leva med 

Kristus för att tjäna Guds rike. I Hedins bok beskriver han de kvinnliga mystikerna 

mycket kortfattat och sakligt där han framför allt lägger vikt vid kvinnors skapande av 

kloster. Följande citat är ett exempel på detta: 
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Hon hade kontakt med cisterciensernas kloster i Alvastra och fick uppenbarelser 

som nedtecknades och blev allmänt kända. Där kritiserades missförhållanden och 

missbruk i kyrkans liv. Birgitta ville stifta en ny klosterorden med regler som 

skulle tillämpas vid det kloster hon grundat i Vadstena. Hon begav sig år 1349 

till Rom för att få den stadfäst av påven. Hennes kritik av påvens vistelse i 

Avignon bidrog till att Urban V återvände till Rom 1367. Tre år senare blev 

Birgittas orden stadfäst. Hon dog efter en resa till Jerusalem år 1373 och 

helgonförklarades år 1391 (Hedin, 2011:150-151). 

 

Ett ytterligare exempel är Teresa av Ávila som också beskrivs utifrån hennes liv och det 

kloster hon upprättade. Detta beskrivs mer än hennes verk. Hon växte upp bland 

helgonlegender i Kastilien, uppfostrades av nunnor i sju års tid och gick senare i 

tjugoårsåldern i kloster. 1555 grundade hon ett eget kloster, år 1567 fick hon tillåtelse 

att starta fler. Efter detta reste hon runt och upprättade kloster i Spanien. Teresa skrev 

också en bok som hette Den inre borgen och gavs ut 1577 och som haft stor betydelse 

för andlig vägledning både i klostren men också utanför (Hedin, 2011:188). Vidare 

beskriver Hedin att Teresas skrifter är inriktade på bönens stadier. 

 

Hedin beskriver också en viktig skillnad mellan Ignatius och Teresas formuleringar. 

Han skriver att Ignatius hade världen i sitt sikte för sina verk och i sin mystik medan 

Teresa sökte sig mer inåt främst till bönen och gudsupplevelsen (Hedin, 2011:188). 

Detta är en spännande iakttagelse som hade kunnat tas vidare ur ett genusperspektiv 

men som i Hedins text inte utvecklas och på detta sätt kan frågor väckas hos läsarna. 

Hedin har en viktig poäng i att han nämner att Ignatius hade världen för sitt sikte för 

sina verk då mannen ofta har den offentliga arenan som sitt område. Att Teresa därför 

sökte sig mer inåt i sig själv främst till bön och gudsupplevelse, kan tolkas som att hon 

levde ett mer slutet liv och befann sig på den icke offentliga arenan. Detta hade Hedin 

kunnat utveckla för att skapa mer förståelse för sina läsare.  

 

En jämförelse med hur kristna manliga mystiker beskrivs är i sin helhet ungefär 

detsamma som hur de kvinnliga beskrivs. De beskrivs på samma sätt som begåvade 

inom sina områden ungefär som kvinnorna. Det finns dock ett par centrala skillnader. 

Bland annat beskrivs männen i större utsträckning, mer utifrån sina verk och vad de har 

åstadkommit intellektuellt samt vad deras verk och de själva fått för betydelse för 

samtiden och dess kontext. Bland annat beskrivs Johann Arndt i boken och hans verk 
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Fyra böcker om den sanna kristendomen (Hedin, 2011:169). Arndts fromhetsideal 

kopplas vidare till detsamma som Bernhard av Clairvaux förkunnade och vidare 

beskrivs samma känsla av gudsgemenskap framträda i Johann Sebastian Bachs musik 

(Hedin, 2011:169). Detta ideal och denna inriktning som Arndt formulerade blev något 

som pietisterna under hela 1700-talet senare framhöll. Det här är ett tydligt exempel på 

hur manliga mystiker beskrivs i Hedins bok och att de i större utsträckning porträtteras 

som viktiga och centrala för sin samtid i större utsträckning än de kvinnliga mystikerna. 

 

Den obefläckade kvinnan Maria 

Maria beskrivs på väldigt få ställen. Då hon beskrivs är det i huvudsak som moder till 

Jesus, som gudaföderska och som fru till Josef. Men framförallt beskrivs och fokuseras 

hennes obefläckade avlelse tydligt och på merparten av de ställen där hon benämns. 

I det första exemplet beskrivs Maria utifrån Josefs höggravida hustru, hon som väntar 

på att bli moder till Jesus. I exemplet nedan beskrivs hon utifrån Josef, sin man: 

 

Att Josef skulle behöva åka till sin stamfaders stad för att skattskriva sig 

och då tog med en höggravid hustru kan vara historiskt sant, men födelsen 

i Betlehem är för Lukas i första hand en frälsande sanning (Hedin, 

2011:15). 

 

Ett annat exempel, den längsta beskrivningen av Maria i boken, utgörs av en text om 

hennes obefläckade avlelse: 

 

Monofysiterna menade att det gudomliga hade förmedlats till Maria redan 

vid bebådelsen, då Gabriel bebådade att hon skulle bli gravid genom helig 

ande. Det betyder att det foster som då började växa i hennes liv hade 

gudomlig härkomst, och att hon alltså efter nio månader kunde föda en 

Gud till världen. Därför förtjänar hon att kallas gudaföderska och som 

sådan hedras mer än andra kvinnor. Maria har blivit föremål för stor 

vördnad i hela kyrkan. I den västra delen av kyrkan har teologerna dragit 

en viktig slutsats av hennes roll som gudaföderska: Hon kan inte ta del av 

arvsynden. Det innebär att Maria avlades av sina föräldrar, som enligt 

traditionen hette Joakim och Anna, utan att arvsynden ’befläckade’ det 
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foster som blev Maria. Därför kallas hennes tillkomst ’den obefläckade 

avlelsen’ […] (Hedin, 2011:53). 

 

Det finns inget stycke i boken som beskriver Jesus utifrån samma tanke om hans 

obefläckade avlelse trots att han förstås också är av sådan härkomst. Det blir alltså 

tydligt att det är kvinnan Maria som främst beskrivs som den obefläckade. 

 

Renhet och sexualliv 

”I äldre tider tillämpades olika taburegler i samband med menstruation och förlossning” 

(Hedin, 2011:105). Detta är det enda stycket vi har kunnat hitta i boken som berör just 

taburegler och regler för rituell renhet. Eftersom denna mening berör menstruation och 

förlossning tycks det vara kvinnan man syftar på främst. Inga regler för männen skrivs 

heller ut eller problematiseras vidare. 

 

Däremot beskrivs kyskhet, det vill säga att inte ha något sexualliv alls, som något både 

munkar och nunnor bör leva efter (Hedin, 2011:110). Varken munkar eller nunnor bör 

heller prata i vissa kloster som ibland avlägger löfte om att de ska vara tysta, för att 

istället inrikta sig och koncentrera sig på bönen och gemenskapen med Gud (Hedin, 

2011:110). 

 

Taburegler och klädkoder 

I boken benämner Hedin att det existerar kläd- och hygienregler, men dessa regler 

beskrivs mycket kort. Hedin beskriver att i Paulus brev står det skrivet att det var en 

skam för kvinnan att klippa håret. Likaså var det en skam för kvinnan att gå barhuvad 

(Hedin, 2011:109).  

 

Det har gjort att kristna kvinnor i vissa grupper inte har klippt sig, och för 

att ändå bevara ett ’anständigt’ utseende har de dragit håret hårt tillbaka 

och bundit upp det i en knut i nacken (Hedin, 2011:109).  

 

Det finns också i detta en tanke om att kvinnor inte bör bära manskläder (och tvärtom) 

vilket har lett till att väldigt konservativa kvinnor inte bär byxor alls (Hedin, 2011:109). 
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För mannen finns det, angående denna typ av regler för hygien och kläder alltså det 

motsvariga för kvinnan – han får inte bära kvinnokläder. Det står också att skägg är ett 

tecken på vishet och därför har många präster inom exempelvis östkyrkan valt att ha 

skägg (Hedin, 2011:109). Hedin beskriver att mannens skägg representerar vishet, men 

något liknande beskriver Hedin inte existerar för kvinnorna. Tydligt i boken är att 

kvinnan har regler att följa, men dessa i sin tur representerar inte vishet. Hedin påpekar 

däremot att reglerna kring kläder och hygienen vad gäller exempelvis behåring och att 

bära huvudbonad är signaletik och gruppmarkörer (Hedin, 2011:109). Det han menar är 

alltså att det inte kan sägas vara Jesus som förkunnade dessa regler utan att olika kristna 

grupper inspireras av dessa traditioner på olika sätt och tillämpar dessa i olika hög grad 

(Hedin, 2011:109-110).  

 

Kvinnan som regent i den kristna historien 

Kvinnliga regenter får ett relativt stort utrymme i Hedins text men de beskrivs något 

annorlunda än de manliga regenterna som i boken. I det som följer nu kommer ett par 

exempel på kvinnliga regenter och vad de gjorde. 

 

En kvinnlig regent som beskrivs i Hedins bok är Edvard VI:s äldre halvsyster Maria 

som var född 1516 (Hedin, 2011:178). Maria kämpade för att återupprätta katolicismen 

och protestanterna gjorde uppror. Cirka 300 människor avrättades under denna tid under 

Marias styre. Efter detta har Maria blivit kallad för ”Maria den blodiga”,  

 

[…] mest för att hennes vedergällningar föreföll godtyckliga och främst 

tycktes ha till uppgift att statuera exempel (Hedin, 2011:178).  

 

Avrättningarna drabbade protestanter av lägre ställning snarare än ledare och därför 

uppfattades dessa avrättningar mer som blodstörst än en stark motvilja mot 

protestantismen (Hedin, 2011:178). Här får Maria spela en roll som blodtörstande och 

galen i Hedins bok då det är kring blodbadet han fokuserar kring i sin text angående 

Maria. 

 

En annan kvinnlig regent som nämns är Elisabet I som kom till makten efter Maria den 

blodiga (Hedin, 2011:178-179). Elisabet I återupprättade den protestantiska riktningen i 

den anglikanska kyrkan men motarbetades av katolikerna. Katolikerna ville att Maria 
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Stuart, som var Skottlands drottning, skulle ta över tronen i England. Maria Stuart 

beskrivs i boken som en kvinna som gifte sig tre gånger. Detta bidrog till att hon 

avsattes från den maktposition hon en gång haft då hon varit gift med Earlen av 

Darnley. Hon flydde till England men fängslades där. Trots detta lyckades hon få 

igenom ett mordförsök på regenten Elisabet I. Elisabet reagerade med att avrätta Maria 

Stuart 1587. Maria Stuarts son blev senare kung i England efter Elisabets död, han var 

Jakob I (Hedin, 2011:178-179). 

 

Åter igen beskrivs dessa kvinnor i Hedins bok utifrån konflikter, äktenskap och 

hämndlystnad. En annan kvinnlig regent som beskrivs på samma sätt var 

änkedrottningen Katarina av Medici som organiserade ett blodbad på hugenotter, ett 

krig som pågick mellan 1562-1598. Detta kallas idag för Bartolomeinatten (Hedin, 

2011:179). Här fokuserar Hedin åter igen på kvinnans organisering av ett blodbad och 

framställer henne på så vis som oberäknelig och blodstörstande även hon. 

 

När det gäller manliga regenter är de betydligt fler i boken eftersom förstås historien 

traditionsenligt sett ut på ett sådant sätt, mannen är den som tagit plats i ledande 

positioner och haft en mer självklar rätt till detta än kvinnorna. Några manliga regenter 

och ledare beskrivs också men utifrån en annan vinkel. De manliga regenterna beskrivs i 

Hedins bok i större utsträckning än de kvinnliga utifrån vad de åstadkom. När Hedin 

beskriver dessa män i krig så nämns inte något om blodstörst utan istället sakliga 

exempel på att männen skapade motsättningar länder emellan (Hedin, 2011:129). 

Änkebränning 

När det kommer till änkebränning, som förstås är en högst kvinnlig angelägenhet, är det 

exempel som nämns i boken ett stycke utifrån en manlig gestalt vid namn William 

Carey. Carey var baptist och skomakare och frontfigur för den protestantiska missionen 

under 1800-talet. Han bidrog till att änkebränningen avskaffades (Hedin, 2011:274). 

Däremot nämns inget om vad änkebränningen innebar, varför man utförde 

änkebränning och på vilka grunder. Inte heller nämns i boken vilka som utförde dessa 

änkebränningar. Det som nämns är alltså bara att änkebränning har existerat och att det 

var en man som såg till att stoppa detta. På det viset blir kvinnan som kön och den 

diskriminering änkebränningen innebar utesluten i detta stycke i Hedins text. 
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Moder Teresa 

Moder Teresa är en central modern gestalt inom kristendomen idag som beskrivs utifrån 

sin godhet i Hedins bok. Hon beskrivs på följande sätt:  

 

I modern tid brukar moder Teresa nämnas som förebild i uppoffrande 

godhet, så det är ingen tvekan om att den kristna tron har kunnat inspirera 

till beundransvärd godhet (Hedin, 2011:58).  

 

I ett jämförande exempel med en central manlig gestalt som beskrivs på ett annorlunda 

sätt än Moder Teresa är Nelson Mandela. Mandela beskrivs som en person som utav de 

kristna har väckt beundran för sin moraliska styrka (Hedin, 2011:58). Hedin lyfter fram 

och synliggör ett manligt och kvinnligt exempel på två helgonförklarade gestalter, vilket 

kan ses som att könen är likvärdiga i texten. Däremot gör Hedin en skillnad i 

framskrivningen av könen och hur de porträtteras då Mandela beskrivs utifrån ord som 

”moralisk styrka” och Teresa beskrivs med ”godhet”. Hedin skriver här alltså fram 

Teresa utifrån en typiskt kvinnlig egenskap som godhet och Nelson Mandela utifrån en 

typisk manlig egenskap som styrka. 

 

Analys av läromedlet som berör kristendom 
 

Kvinnliga och manliga mystiker utifrån genuskontraktet 

I Hedins bok har vi igenom vår analys kunnat se att både män och kvinnor nämns 

framförallt utifrån historiska fakta ur en kronologisk ordning vilket också bidragit till 

kvinnans passivitet i boken. Tack vare denna kronologi av kungar och påvar som avlöst 

varandra har inte kvinnan, inte ens den traditionella hemmafrurollen, i särskilt stor 

utsträckning fått utrymme i denna bok. Detta beror kanske främst på att Hedin själv är 

historiker och inte i första hand varit ute efter att skriva en bok om kristendomen utifrån 

dess tro och lära som en social aspekt eller för att förklara hur exempelvis nattvarden 

kan se ut och gå till för kvinnor respektive män. Istället har Hedin koncentrerat sig på 

centrala gestalter genom tiderna och dessa gestalter har, som vi nämnt tidigare, främst 

varit män. Men även kvinnor nämns här och där i Hedins bok. Bland annat tre kända 

kvinnliga mystiker tar plats i Hedins text men de framställs lite annorlunda än de 

manliga representanterna.  
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Beskrivningen av de kvinnliga mystikerna Hildegard av Bingen, heliga Birgitta och 

Teresa av Àvila är ganska väl utformade och särskilt den heliga Birgitta tar lite mer 

plats än de andra två mystikerna (Hedin, 2011:150-151). Vid en jämförelse med några 

av de manliga mystikerna som presenteras i boken ser man att de beskrivs på samma 

sätt som kvinnorna vad gäller begåvning. Hildegard av Bingen beskrivs som 

”universellt bildad och begåvad” (Hedin, 2011:150). Detsamma formuleras också när 

det kommer till männen. Skillnaden i beskrivningen av männen är dock att de tenderar 

att framställas mer utifrån sin intellektualitet och deras verk samt vad dessa har fått för 

betydelse för sin samtid. Kvinnorna beskrivs snarare utifrån deras liv och leverne och de 

kloster som de fick tillåtelse att byggas (Hedin, 2011:188).  

 

Denna beskrivning utifrån de manliga mystikernas verk i jämförelse med de kvinnliga 

kan förstås utifrån genuskontraktet (Hjälmeskog, 2008:309). Där associeras kvinnan 

med ord som hemmet, passiv, moderlig, emotionell och någon som sköter hushållet 

medan mannen förknippas med offentlighet, rationalitet, kultur, förvärvsarbete och 

intellekt. De manliga mystikerna får i Hedins bok en mycket tydligare intellektuell roll 

än de kvinnliga och de beskrivs också i större utsträckning utifrån sitt samhälle och dess 

kontext. Teorin om genuskontraktet bekräftas också genom den beskrivning Hedin gör 

där han befäster en viktig skillnad mellan Ignatius och Teresas formuleringar utifrån 

deras båda verk. Hedin menar att Ignatius hade världen i sitt sikte för sina verk medan 

Teresa sökte sig inåt främst till bönen och gudsupplevelsen (Hedin, 2011:188). Detta är 

en otroligt viktig iakttagelse som Hedin gör och som hade kunnat tas vidare i ett 

genusperspektiv men som han väljer att inte utveckla. Med vår teori där mannen utifrån 

genuskontraktet förknippas med offentlighet och kvinnan med det slutna, privata 

hemmet går det att förstå Hedins formulering. Ignatius hade världen för sitt sikte, vilket 

verkar logiskt utifrån vår teori, medan Teresa sökte sig till det inre – kanske som följd 

av en kvinnligt tyglad upptäckarlust? Hedin utvecklar inte denna intressanta iakttagelse 

och kan genom denna tystnad sägas bidra till att genuskontraktet upprätthålls.  

 

Maria – den obefläckade modern och hustrun 

Maria beskrivs på ett likartat sätt som i Espositos bok ofta i relation till en man. I det 

ena stycket ovan beskrivs hon som Josefs höggravida hustru (Hedin, 2011:15) och i det 

andra stycket utifrån då påven Pius uttalat sig om hennes obefläckade avlelse och 

himmelsfärd (Hedin, 2011:225 samt 256). Här ges hon en passiv roll i och med att hon 
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alltså beskrivs utifrån dessa män. I citatet där Josef ”tog med en höggravid hustru” 

(Hedin, 2011:15) beskrivs inte minst också själva handlingen som passiv. Det var inte 

Maria själv som tog sig till en annan stad för att skattskriva sig utan Josef tog henne 

med sig. Häri ligger en viss skillnad vad gäller passivitet och aktivitet, där Josef är den 

som därmed beskrivs som drivande och stark medan Maria framställs som svag, mjuk, 

moderlig och passiv. 

 

Maria beskrivs också till största delen i boken som någon som är obefläckad. Vad detta 

betyder eller vad det har inneburit för synen på kvinnan och de skillnader som dragits 

mellan män och kvinnor i historien beskrivs däremot inte. I och med att Maria blev 

bebådad utan att ha haft samlag födde hon också en Gud till världen – hon kallas därför 

för gudaföderska och hedras stort inom kyrkan och särskilt den katolska (Hedin, 

2011:53). Detta kan kopplas till det Johannisson skriver om kring synen på kvinnan som 

madonna/hora och där madonnan alltid varit idealbilden som samhället och kulturen har 

strävat efter att upprätthålla hos kvinnan (Johannisson, 2005:28). Johannisson skriver att 

de kvinnosakskvinnor som på 1800-talet försökte göra motstånd mot kvinnans rådande 

underlägsenhet gentemot mannen blev ifrågasatt. Dessa kvinnor menade man gav en 

vrångbild av vad den sanna kvinnan ansågs vara och sågs som ett hot mot hela 

samhället (Johannisson, 2005:24). De målades upp som militanta, starka, skrikiga och 

okvinnliga. I takt med att kvinnokämpar ökade och samtidigt även kvinnor som 

insjuknade i kvinnosjukdomar som hysteri på grund av sin understimulerade och 

begränsade tillvaro, befästes männens fördomar gentemot kvinnan. Hon ansågs vara 

irrationell, oförutsägbar, emotionell och opålitlig (Johannisson, 2005:166). Detta 

förstärkte också därmed tanken om mannen som kvinnans motsats, det vill säga att han 

förknippades istället med rationalitet, talande, kultur och intellekt (Johannisson, 

2005:175). Tanken om kvinnan var på detta vis motstridig och paradoxal menar 

Johannisson (Johannisson, 2005:28). Kvinnan målades under det senare 1800-talet upp 

som något som representerade både svaghet/oskuldsfullhet och farlighet, kärlek och hot 

och madonna och hora. Med detta som bakgrund skulle det ha varit intressant att få ta 

del av en fördjupning och en problematisering av jungfru Maria och hennes betydelse 

för kristendomen i Hedins bok.  

 

I Jungfru Maria, Herrens moder skriver Kerstin Anér (1983) att kristna predikanter 

ställt Eva och Maria i motsats till varandra (Anér, 1983:28) och att Maria blivit 
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betraktad som madonnan i vår tid och är svår att motstå (Anér, 1983:7). Eva å andra 

sidan har mer blivit betraktad som den syndiga, olydiga kvinnan och som skulle kunna 

jämföras med den feministiska tankegången om horan som Johannisson skriver om 

(Johannisson, 2005:28).  

 

Anér skriver också om Maria utifrån hur hon beskrivs i Lukas- och 

Matteusevangelierna. I Matteusevangeliet beskrivs Maria som passiv, någon som gör 

det hennes make säger åt henne att göra. Hon beskrivs generellt som ”ödmjuk, mild och 

lydig” (Anér, 1983:28). I Lukasevangeliet däremot beskrivs hon lite mer som någon 

med en egen vilja och som någon som tar sig fram på egen hand. Anér skriver också att 

även Luther, som ju tog sig ifrån den katolska läran, menade att Maria föddes utan 

arvsynd (Anér, 1983:63). Däremot 1528 ändrade han sig och menade att Maria är en 

människa som alla andra – dock ansåg han fortfarande att hon varit jungfru före och 

efter det att Jesus blev född. Att få en lite längre beskrivning utav Maria ur olika 

perspektiv och hur Maria har blivit framskriven i olika evangelier och kristna 

trosinriktningar hade varit önskvärt i Hedins bok. Inte minst för att en blivande 

religionslärare ska kunna bemöta dessa frågor bland eleverna men också förklara och 

problematisera tanken kring Maria och hennes obefläckade avlelse.  

 

När det gäller de stycken som tar upp renhet, tabu- och klädregler samt sexualliv kan 

detta också kopplas till teorin om kvinnan som madonnan och som den syndiga horan. 

Hedin skriver att ”I äldre tider tillämpades olika taburegler i samband med menstruation 

och förlossning” (Hedin, 2011:105). Här förstår man som läsare att det är kring kvinnan 

detta gäller då inga motsvarande taburegler beskrivs för männen i Hedins bok. Detta 

ställer naturligtvis frågor hos läsaren, varför just kvinnan? Hur tillämpades tabureglerna 

och varför gjordes detta? Åter igen får kvinnan en passiv roll i texten. Detta skulle 

kunna förklaras vidare och problematiseras utifrån jungfru Maria och tanken om hennes 

obefläckade avlelse och som gör henne utan synd. Menstruation och förlossning är båda 

en produkt av arvsynden som Eva fick efter att ha ätit av kunskapens träd. Därmed kan 

alltså kvinnan ses som oren under de perioder hon menstruerar eller föder ett barn, hon 

är befläckad. En strävan efter ett liv utan denna synd är därför en följd av denna tanke, 

som kvinna innebär det kanske utifrån vårt teoretiska perspektiv att gå från syndig 

kvinna till madonnan Maria. 
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Hedin beskriver också kyskhet i ett stycke där han poängterar att varken munkar eller 

nunnor bör ha något sexualliv alls (Hedin, 2011:110). Här beskrivs faktiskt både man 

och kvinna, om än kort, kring aspekten om sexuallivet. Åter igen kan detta kopplas 

vidare till en strävan efter att leva utan synd men denna gång både för mannen samt 

kvinnan. Trots allt är också Jesus obefläckad och en strävan efter ett liv utan synd torde 

vara minst lika eftersträvansvärt för män som för kvinnor. 

 

När det gäller klädkoder och regler kring dessa menar Hedin att Paulus ansåg att det var 

en skam för kvinnan att klippa håret samt att gå barhuvad (Hedin, 2011:109). Detta har 

resulterat i att grupper av kvinnor inom vissa kristna riktningar valt att lägga håret i en 

knut i nacken och inte klippa sig för att visa sig anständiga. Ordet anständig är åter igen 

intressant i frågan kring synd. Att en del kristna kvinnor väljer att sätta upp håret och att 

låta bli att klippa sig är ett tecken på anständighet. Detta kan åter igen tolkas utifrån 

madonnaidealet och att inte vilja bli förknippad med det som är syndigt och som anses 

dåligt för en kvinna. Hedin beskriver en del regler som kristna grupper följer utifrån det 

Paulus skrev.  Kvinnan porträtteras med andra ord genom regler angående utseende som 

hon måste följa. Där emot problematiserar inte Hedin Paulus brev och inte heller 

effekten av detta för kristna kvinnor i boken.  

 

På samma sätt kan tanken om att kvinnor inte ska bära manskläder och män inte 

kvinnokläder (Hedin, 2011:109) tolkas utifrån teorin kring isärhållandet mellan män och 

kvinnor (Hjälmeskog, 2008:310). Mannen och kvinnan ska vara varandras komplement, 

vilket betyder att mannen bör vara det kvinnan inte är och kvinnan det mannen inte är – 

de bör inte blandas ihop. Detta kan vi se i Hedins bok där han skriver att denna 

åtskillnad mellan män och kvinnor har lett till exempelvis förbud inom vissa kristna 

grupper. Hedin ger dock till stycket om kläder faktiskt en förklaring kring hur dessa 

normer har kunnat uppstå. Han påpekar att reglerna kring kläder, männens behåring och 

att kvinnan bör bär huvudbonad ger exempel på signaletik och gruppmarkörer (Hedin, 

2011:109). Han menar således att det inte var Jesus som förkunnade dessa regler kring 

hur mannen och kvinnan skulle se ut eller klä sig eller som höll dessa åtskilda på detta 

sätt utan det är snarare olika kristna grupper som inspirerats mer eller mindre till detta 

(Hedin, 2011:109-110). På så vis är Hedin här inne själv på det som den feministiska 

teorin syftar till – att kön är socialt betingat och uppbyggt av normer. När Hedin skriver 
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om signaletik och gruppmarkörer är han inne på vår feministiska teori att kön är socialt 

betingat och uppbyggt av normer. Han utvecklar dock inte detta mer.  

 

Kvinnan som regent och hennes beskrivning 

Trots att det historiskt inte har beretts stor plats för kvinnan i det offentliga rummet för 

kvinnan som regent, verkar Hedin ändå anse att det är mödan värt att plocka ut några 

kända kvinnliga regenter för sin bok. På så vis ger han henne också en förnyad mer 

aktiv plats i historien och också den kristna historien. Några exempel på kvinnliga 

regenter och kvinnor med makt var Pulkeria och Eudoxia som gick emot 

monofysitismen (Hedin, 2011:114). Dessa två kvinnor visar på detta vis både styrka och 

mod i Hedins text. En annan kvinnlig regent som beskrivs som mer tolerant mot 

gammaltroende än andra regenter var Katarina II (Hedin, 2011:244) 

 

Däremot saknar vi som läsare inför förvåning hur tre andra kvinnor beskrivs i texten 

och också vilken information det fokuseras kring när det gäller just dessa kvinnor utan 

att problematiseras. Den första kvinnan är Maria den blodiga (Hedin, 2011:178), den 

andra är änkedrottningen Katarina av Medici som organiserade ett blodbad på 

hugenotter (Hedin, 2011:189). Den tredje regenten är Maria Stuart som katolikerna ville 

skulle ta över tronen i England och som likaså var Skottlands drottning (Hedin, 

2011:178-179). Maria Stuart beskrivs här utifrån sina tre äktenskap som hon hann med 

under sin livstid och också utifrån sitt mordförsök på Elisabet I. Här reagerade också 

Elisabet med att avrätta Maria Stuart i sin tur (Hedin, 2011:178-179).  

 

Dessa tre exempel är intressanta att titta på mot bakgrund av det Johannisson skriver om 

kring kvinnor som bryter mot normen och hur hon anses utgöra en vrångbild av kvinnan 

och dessutom ett hot emot samhället (Johannisson, 2005:24). De kvinnor som brutit mot 

normen om vad en kvinna är och bör vara, till exempel kvinnosakskvinnorna under 

1800-talet, har under historien i litteratur av män framställts som skrikiga, militanta, 

okvinnliga och opålitliga. Johannisson skriver också att denna syn på kvinnan som 

galen och militant har bidragit till tankarna om att hon bör befinna sig i och arbeta i 

hemmet snarare än i offentligheten som mannen. Hon har inte ansetts kapabel till detta i 

samma utsträckning som mannen. Detta har förstås också påverkat hur man ser på 

kvinnor som bryter mot normen och exempelvis antar en ledande position idag i 

offentliga sammanhang, en position som traditionellt har förknippats med männen. 
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Detta visar Appelros i Religion och intersektionalitet (2005). Även i ett jämställt land 

som Sverige kan dessa tankar om kvinnans underordning leva vidare och på så vis 

framställa den kvinna som bryter mot normen som okvinnlig och maskulin (Appelros, 

2005:77). I värsta fall kan en kvinna på en ledande position också beskrivas utifrån 

vrångbilden som galen och opålitlig (Johannisson, 2005:24). Då Hedin fokuserar, utan 

att problematisera, på hur kvinnliga regenter blivit kända på grund av deras onda, 

blodiga gärningar riskerar han att följa i gamla hjulspår. Han tenderar att bekräfta 

kvinnans underordnade ställning i och med detta val. Hedin påpekar att Maria den 

blodiga faktiskt kom att kallas för Maria den blodiga, hennes gärningar ansågs vara 

irrationella och hon själv en opålitlig regent. Denna beskrivning av hur samtida 

människor såg på Maria, och hur Maria senare kom att skrivas fram i historieböckerna 

är förvisso en historisk sanning, frågan är om denna ensidiga beskrivning gör kvinnan 

som kön en otjänst. Vi tror det. Detta då tre kvinnor beskrivs utifrån sin maktposition 

som galna, irrationella och blodiga och när dessa tankar förs vidare till läsarna utan en 

vidare problematisering. Det får inte antas att läsaren själv kan göra den 

problematiseringen anser vi. De exempel vi har plockat ut på manliga regenter beskriver 

dem på ett lite annorlunda sätt. Här beskrivs ledande regenter som några som skapade 

motsättning (Hedin, 2011:129) gentemot en annan regent eller som ledde till 

motsättning mellan kyrkor i öst och väst. De manliga regenterna beskrivs i större 

utsträckning i Hedins bok utan författarens egna pålagringar på texten, de beskrivs 

utifrån sina handlingar såsom att de plundrade och begick övergrepp som krig och 

skövling (Hedin, 2011:130). Vi får anta att också dessa män orsakade blodbad av stor 

skala men det är inte på detta sätt de har blivit ihågkomna i historien. De beskrivs 

genom sin ställning som makthavare som hänsynslösa men inte som blodstörstande på 

detsamma sättet som kvinnorna. Kanske för att männens position som ledare är mer 

självklar än kvinnans utifrån genuskontraktet (Hjälmeskog, 2008:306), vilket för en 

läsare hade varit bra att få en problematisering kring. 

Beskrivningen av kvinnlig särställning samt änkebränning 

Hedin är i sin bok inne och nosar på kvinnlig särställning kontra jämställdhet i valda 

stycken i boken. Han beskriver bland annat orättvisor under Alexander den stores tid 

(Hedin, 2011:21) och orättvisor för de grekiska änkorna i Bibeln (Hedin, 2011:21). Han 

skriver också att jämställdhet och homosexualitet är ämnen under debatt idag (Hedin, 

2011:202) samt att samarbetet mellan olika kristna grupper samtidigt har lett till 

splittringar i synen på till exempel kvinnliga präster och samkönade äktenskap (Hedin, 
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2011:293-294). Han utvecklar dock inte dessa stycken genom att ge exempel. Det kan 

tyvärr ge skenet av att problemen är små och att motstånd från kvinnorna inte finns. 

Tyvärr ger det även kvinnorna en mer passiv roll även i detta fall. 

 

Det tydligaste tecknet på att kvinnan har en mer passiv roll och att hennes särställning 

inte problematiseras inom den kristna historien i Hedins bok tycker vi är stycket som tar 

upp änkebränningen (Hedin, 2011:274). Här förklaras inte begreppet änkebränning, inte 

heller varför det existerade. Däremot beskrivs mannen bakom avskaffandet av 

änkebränningen. Denna information och detta stycke kan i sig därmed tyckas vara 

ganska oviktig då änkebränningen tidigare i boken inte fått någon närmare inledning. Vi 

läsare ges enbart namnet på den som stod för avskaffandet vilket var en man. Detta är 

en tydlig utskrivning av kvinnan anser vi och ger på så vis läsaren illusionen av att den 

kvinnliga särställningen i historien är oviktig.  

 

Änkebränningen bör betraktas som ett människooffer skriver Owe Hemmendorff i 

tidsskriften Fornvännen (1984). Han menar också att änkebränning var ett vanligt inslag 

kring den yngre järnåldern och att denna handling, att bränna änkor, innebar att om 

maken dog skulle också hustrun följa honom i döden via bränning (Hemmendorff, 

1984:8). Kvinnans särställning och utsatta situation i historien går med andra ord att 

hitta och koppla till både religion samt makt och männens hierarkiska position gentemot 

kvinnorna.  

 

En annan sådan särställning och utsatthet går att finna i häxprocessen som pågick i 

Sverige, om detta skriver dock Hedin ingenting alls. Häxprocessen har blivit omskrivet 

av bland annat Marie Lennerstrand och Oja Linda i boken När oväsendet tystnat (2004). 

Runt 1600- till och med 1800-talet fick häxor, därmed kvinnor, ta på sig skulden för att 

ha rövat bort barn (Lennerstrand och Oja, 2004:8). Man menade att barnen togs till 

Blåkulla och blev döpta i Djävulens namn. I Blåkulla lärde de sig sen att trolla i syfte att 

skada sina medmänniskor. Man menade att häxorna hotade både barnen och samhället 

och därför också den kristna församlingen (Lennerstrand och Oja, 2004:8). Två kända 

historiska exempel på kvinnor som blivit anklagade för häxeri men som blev frikända 

var Marit och Karin Matsdotter som beskylldes för att vara häxor 1734 (Oja, 2004:61).  
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Kvinnan ansågs alltså ha något slags konstigt samröre med Djävulen och här blir åter 

igen dikotomin mellan kvinnor och män synlig där kvinnan både har beskrivits utifrån 

svaghet och samtidigt paradoxalt nog som ett farligt hot mot samhället (Johannisson, 

2005:28). Änkebränning och häxbränning har alltså varit två kända inslag av 

människooffer där kvinnor blivit direkt drabbade och utgör också exempel på något som 

Hedin hade kunnat utveckla i sin text angående kvinnlig utsatthet och underordning i 

samhället. 

 

Moder Teresa och Nelson Mandela – två exempel på isärhållande 

Moder Teresa tas upp i Hedins bok som en modern central kvinnlig gestalt inom 

kristendomen idag (Hedin, 2011:58). Författaren tar också upp Nelson Mandela som en 

manlig modern gestalt (Hedin, 2011:58). Här har författaren, tycker vi, valt att ta med 

både ett kvinnligt och ett manligt exempel vilket beskriver både kvinnlig och manlig 

aktivitet. Däremot beskrivs dessa två gestalter utifrån olika kriterier och med olika 

egenskaper vilket är intressant att titta på med ett feministiskt perspektiv i bakgrunden 

och liknar det sättet på vilket de kvinnliga mystikerna beskrevs i förhållande till de 

manliga ovan.  

 

Moder Teresa benämns som en förebild i uppoffrande godhet medan Nelson Mandela 

snarare har väckt beundran för sin moraliska styrka (Hedin, 2011:58). Detta är åter igen 

ett exempel på den dikotomi, det isärhållande, utifrån genuskontraktet som tidigare lyfts 

fram där åsikterna om den sanna kvinnan ofta sätter likhetstecken mellan henne och 

godheten själv. Mannen å andra sidan blir ofta betraktad utifrån sin styrka. Att moder 

Teresa beskrivs som godheten själv och Nelson Mandela beskrivs utifrån sin styrka 

behöver i sig inte innebära något felaktigt i Hedins text utan kan vara en direkt 

avskrivning utifrån hur dessa beskrivits av de kristna. Däremot kan författaren välja att 

skriva fram kvinnan och mannen utifrån deras aktiviteter, vad de har utfört och de 

handlingar de har gjort, som exempel på denna godhet eller styrka snarare än att skriva 

fram dessa benämningar. Ett exempel på en sådan beskrivning av hennes aktivitet och 

betydelse skulle kunna vara den som beskrivs i Alf Tergels bok Från Jesus till moder 

Teresa – Kristenhetens historia (1973). Denna bok utkom innan Hedin skrev sin bok 

och finns också på Stockholms universitetsbibliotek, alltså samma universitet som 

Hedin är verksam vid.  
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Moder Teresa beskrivs av Tergel som sin symbol för identifikation med tredje världens 

kyrka (Tergel, 1973:602). Befrielseteologin skrevs utifrån de svaga i Latinamerika. 

Kvinnorna, som medlemmar av den maktlösa delen av samhället, bidrog till den tredje 

världen och den här nya reflektionen inom teologin. Man solidariserade sig med de 

personer som tillhörde det lägsta skiktet i samhället, och tillsammans med dem menade 

man att Gud också solidariserade sig med dessa personer och blev en av dem. Man 

menade att en kärleksgärning mot en annan person längst ner i samhället är detsamma 

som en kärleksgärning mot Kristus, då Kristus själv identifierar sig med de från det 

lägre skiktet i samhället. Moder Teresa framstår härmed med en status i likhet med 

Jesus inom befrielseteologin (Tergel, 1973:603). 

 

På detta sätt kan man alltså som författare välja att beskriva Moder Teresa utifrån 

hennes kontext och teologi och utifrån hennes gärningar och minimera risken att fastna i 

stereotyper där män och kvinnor kategoriskt delas in i normerande föreställningar. 

Föreställningar om mannens styrka som också samtidigt förutsätter kvinnlig svaghet i 

den måttstock som mäter män och kvinnor (Hjälmeskog, 2008:310). Samtidigt 

föreställningen och stereotypen om kvinnan som godheten själv, den sanna kvinnan. 

 

Judendomen  
 

Äktenskap och familj  

Groth nämner till stor del äktenskapet och familjen i sin bok, och därmed kvinnans 

uppgifter och ställning. Vid ingång till ett äktenskap ska kvinnan bada i mikve (Groth, 

2009:254), men däremot nämner författaren ingen motsvarande renhetsrit vid inträde i 

ett äktenskap för männen. Groth nämner att männen kan bada i mikve, men då badar 

männen i syfte att de ska vara rena vid försoningsdagen (Groth, 2009:254). Bådas 

renhet är här viktig och beskrivs, men kvinnans renhet beskrivs som tydligare reglerad 

än männens, då exempelvis hon ska bada i mikve medan männen kan bada i mikve. Ett 

annat exempel är att hon ses som oren i fjorton dagar efter förlossning utav en flicka, 

men sju dagar ses hon som oren vid förlossning utav en kille (Groth, 2009:252-253). 

Dessutom ses kvinnan som oren när hon menstruerar och sju dagar efter 

menstruationens slut (Groth, 2009:251). Däremot poängterar författaren Groth att en 
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kvinna som föder eller är nyförlöst ska ses med respekt och behandlas väl. Vid 

förlossningen har mannen ingen funktion skriver dessutom Groth (Groth, 2009:253).  

 

Groth beskriver äktenskapets betydelse tydligt och välformulerat där Groth bland annat 

beskriver att äktenskapet är, tillsammans med fortplantning det viktigaste i livet (Groth, 

2009:248). Dock bör en man utan barn inte gifta sig med en kvinna som inte kan få 

barn, då mannens religiösa plikt är att få ett barn av varje kön. Enligt traditionen är det 

kvinnan som tillför mannen välsignelse och glädje i livet (Groth, 2009:249). I Mishna, 

avdelning Nashim nämns kvinnan och hennes rättigheter kring skilsmässa och 

äktenskap (Groth, 2009:89), där likaså menstruation och förlossning beskrivs (Groth, 

2009:251). Preventivmedel åt kvinnan ses enbart som acceptabelt vid sjukdom eller 

annan fara för kvinnans hälsa. Idealet lyder nämligen att kvinnor ska få många barn 

(Groth, 2009:248). 

 

Här ovan kan man tydligt se att Groth beskriver kvinnans roll och existens som något 

viktigt för maken. Det är bland annat hon som ger mannen glädje i livet (Groth, 

2009:249). Däremot beskriver Groth en mer passiv roll för kvinnan inom den ortodoxa 

judendomen, men likaså synliggör Groth denna passiva roll i sin bok genom att beskriva 

hennes situation. Hon skriver att det är först vid vigseln som kvinnan får höra innehållet 

i äktenskapskontraktet samt makens ekonomiska position. Hon får även ringen trädd på 

fingret och maken säger att han tar henne till sin hustru (Groth, 2009:250).  

 

Författaren beskriver att vid sabbaten går männen och ofta barnen till synagogan. Vid 

hemkomst välsignar fadern familjen. Skulle dock maken av någon anledning inte vara 

närvarande vid denna välsigne, kan den läsas utav barnens moder. Dessutom prisar 

maken sin hustru med ord från en speciell bok vid namn Ordspråksboken 31:10-31. 

Texten presenterar bilden av en idealhustru. Med ordet idealhustru menas att kvinnan 

ska vara både kunnig och driftig (Groth, 2009:232). Här kan man se att författaren 

poängterar att maken har den största makten och rollen, och kvinnans roll i hemmet inte 

nämns i samband med makens uppgift. Men mannens roll och ansvar går att ersätta vid 

sjukdom med en kvinna. Är maken i familjen sjuk, ersätts hans roll med andra ord inte 

utav en son eller annan manlig släkting, utan det är frun i huset som får ansvaret kring 

välsignelsen. Detta beskriver Groth tydligt. 
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Modern beskrivs utförligt genom boken då fokus ligger på att hon ska lära sin 

dotter/döttrar angående judiska rättigheter och plikter som en judisk kvinna ska följa 

(Groth, 2009:247). Dessutom nämns det i boken att en judisk moder föder ett judiskt 

barn, oavsett vilken religion maken tillhör (Groth, 2009:34-35). Moderns uppfostran av 

dottern/döttrarna jämförs i boken genom männens uppfostran och makens roll. Enligt 

traditionen har det varit faderns plikt att försörja familjen, lära sonen ett yrke samt läsa 

ur Tora och slutligen omskära sönerna (Groth, 2009:247). Vad Groth här visar på är att 

mamman i familjen tar hand om dottern eller döttrarna, medan maken tog hand om 

sonen eller sönerna. Modern lär upp sin dotter hur det är att leva som en judisk kvinna, 

medan fader lär sin son eller söner hur det är att leva som judisk man och hans plikter. 

Med andra ord synliggör Groth en uppdelning mellan könen och beskriver detta 

utförligt i sin bok. 

 

Barnen inom judendomen beskrivs tydligt i ett jämförande perspektiv. Exempel som 

Groth nämner är att flickor nämns som myndiga vid åldern tolv år medan pojkar ses om 

myndiga vid tretton år (Groth, 2009:258). Försoningsdagen får flickor medverka på från 

åldern tolv år, medan tretton års ålder gäller för killarna (Groth, 2009:240). I synagogan 

får flickorna sitt namn, medan pojkarna får sitt namn genom omskärelsen (Groth, 

2009:256). Däremot existerar en stor skillnad mellan dotter och son, då sonen vid 

begravning ska läsa lovsägelsebönen över sin avlidna förälder (Groth, 2009:260). Dock 

har en förändring skett där även idag flickor får läsa denna bön inom icke-ortodox 

judendom (Groth, 2009:259). En förändring har skett poängterar Groth där kvinnor får 

mer och mer plats inom offentliga sammanhang, och kvinnan får hantera en situation 

som enbart var till för männen tidigare. Kvinnan får mer plats i religionsutövandet och 

detta beskrivs utförligt av Groth. 

 

Sexuella handlingar  

Groth beskriver sexuella handlingar utifrån ett kvinnligt perspektiv och ger henne en 

aktiv roll. Hon beskriver att kvinnan är den som får makten vid samlag. Groth skriver 

att det är mannens lust som måste kontrolleras för att äktenskapet ska fungera och inte 

leda till skilsmässa (Groth, 2009:248-249). Med andra ord är det kvinnan som får 

bestämma när ett samlag kan ske. Denna information framskrivs tydligt i boken utifrån 

ett kvinnligt perspektiv, och där Groth tydliggör kvinnans makt och position. Groth 

beskriver kvinnans makt i detta sammanhang som det väsentliga och centrala, och 
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mannens makt vid samlag beskrivs i jämförelse med kvinnans makt. Det vill säga, 

maken ska lyssna och anpassa sig efter kvinnans lust. Detta kan ses som att mannen är 

underordnad kvinnan i Groths bok då han ska lyssna på kvinnans ord. Hon går genom 

ovan beskrivning emot den sociala ordning som vår feministiska teori syftar kring i 

genuskontraktet där kvinnan ska vara den underordnad och Groth utmanar detta 

(Hjälmeskog, 2008:310).  

 

Bön och högtid  

Groth beskriver i sin bok att medan männen och barnen är i synagogan vid sabbaten 

(Groth, 2009:232), förbereder kvinnan huset inför denna högtid. Dessutom ska kvinnan 

tända sabbatsljusen och välsigna dessa. Groth beskriver att rollen kvinnan har vid 

sabbaten är en av hennes mycket få, viktiga plikter (Groth, 2009:231). Här visar 

författaren i boken på en skillnad mellan könen i deras plikter. Kvinnan ska vara hemma 

och laga mat samt städa huset, medan mannen går till synagogan för bön tillsammans 

med andra män och barn. Däremot har kvinnan en viktigt och väsentlig del i sabbaten 

när maken och barnen kommer hem, vilket Groth poängterar genom att nämna dessa 

plikter kring sabbaten som just en av få, viktiga plikter. Trots att kvinnans plikter är få 

synliggör Groth hennes plikter genom boken.  

 

Dessutom beskriver Groth att kvinnan har en viktig roll kring synagogan likaså. Det är 

nämligen kvinnan som har sytt draperiet som hänger framför det stora skåpet i 

synagogan. Detta broderi innebär att kvinnorna får vara med och utsmycka synagogan 

och detta hantverk anses idag vara en speciell konstart (Groth, 2009:135). Genom 

Groths bok får kvinnan en liten roll i den manligt dominerande aktiviteten. Kvinnans 

brodyr har fått statusen som konst.  

 

En tydlig skillnad mellan mäns och kvinnors religiösa liv kring bön framkommer även  

i jämförelse mellan varandra i boken. Männen ska enligt boken be två gånger enligt ett 

schema, medan kvinnorna är befriade från detta schema (Groth, 2009:142) men är 

tvungen att be varje dag. Orsaken är att kvinnan ska ta hand om maken samt barnen och 

skulle kvinnan vara beroende utav tider då hon ska be kan uppgiften att ta hand om 

familjen komma i andra hand (Groth, 2009:144). Kvinnans roll och viktiga plikt är 

försedd till hemmet, medan maken är ute i det offentliga för bön. Kvinnan ska ordna 
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med allt på hemmaplan medan mannen ber. Här är likaså ett tydligt exempel på att 

kvinnans plats är i hemmet och detta synliggörs och beskrivs av Groth. 

 

Trots att Groth visar exempel på kvinnans plats i hemmet och mindre aktiv vid bön då 

hon inte behöver följa ett bestämt schema, visar Groth likaså på förändring på mer 

kvinnlig synlighet inom tron. Idag får både flickor och pojkar religiös undervisning, 

men av olika slag (Groth, 2009:98). Kvinnorna får vara aktiva vid bön och läsa Tora. 

Dessutom existerar idag kvinnliga rabbiner på olika håll. Dock ska kvinnorna helst bära 

bönesjal vid bön (Groth, 2009:145). Groth tydliggör också flera exempel på ökad 

kvinnlig synlighet och existens vid bön bland annat. Men den kvinnliga offentliga 

bönen vid exempelvis Västra Muren i Jerusalem har stött på motstånd då en del män ser 

kvinnlig offentlig bön som provocerande (Groth, 2009:247). Detta kan jämföras med 

mannens offentliga bön som inte stöter på problem, vilket nämns i Groths bok. Manlig 

bön problematiseras inte genom boken, utan enbart kvinnans som synliggörs. 

 

Kvinnan har återinfört högtiden nymånadsdagen, rosh chodesh och högtiden firas på 

många ställen runt om i judiska hem. Kvinnorna har skapat rush chodesh-grupper på 

internet där medlemmarna är av kvinnligt kön (Groth, 2009:244). Här ger Groth ett 

exempel på kvinnlig aktivitet där män är exkluderande och inte får vara medlem. Detta 

var ett av få ställen där kvinnorna enbart är medlemmar och aktiva, medan det existerar 

flera exempel på situationer där männen enbart är aktiva i en situation, vilket vi har 

angett flera exempel ovan på. 

 

Kvinnans tre plikter  

Inom judendomen har kvinnan tre stora plikter som kallas mitzvot, detta poängterar 

Groth i sin text. Kvinnan ska tända sabbatsljusen. Andra plikten är att hålla 

renhetslagarna vid förlossning och menstruation. Sista plikten handlar om att vid 

bakning skära bort delen som kallas prästens del (Groth, 2009:247). De tre plikterna står 

tydligt utskrivet i texten i ett stycke i Groths bok, medan männens plikter inte står 

utskrivet i ett sammanfattande stycke. Detta kan tolkas som att Groth skriver in 

kvinnans plikter i sin bok och ger henne en mer synlig roll medan mannen står i 

bakgrunden då hans plikter inte beskrivs i ett stycke.  
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Analys av läromedlet som berör judendom  
 

Den judiska kvinnan som omvårdande utifrån genuskontraktet 

Kvinnan beskrivs ofta med ordet ”omvårdande” i Groths bok, till exempel vid sabbaten 

där kvinnan tar hand om huset medan maken går till synagogan (Groth, 2009:231). 

Omvårdande är ett passande ord i sammanhanget då kvinnorna utsmyckar synagogan 

och gör det fint och hemtrevligt på en offentlig plats där männen vistas i stor 

utsträckning (Groth, 2009:135). Ett annat exempel på att kvinnan beskrivs som 

omvårdande i Groths bok är då hon inte i jämförelse med mannen behöver be vid 

specifika tider då hennes första och huvudsakliga uppgift är att ta hand om maken 

(Groth, 2009:142). Hennes egen bön är således inte prioriterad. Att kvinnan beskrivs 

som omvårdande i Groths bok kan förstås utifrån teorin att vi inte föds till vårt kön utan 

att vi blir vårt kön i och med genuskontraktet (Hjälmeskog, 2008:307). I detta kontrakt 

anses männen utifrån normen besitta egenskaper som hårda, aktiva, förvärvsarbetande 

och rör sig i det offentliga rummet. Kvinnor å andra sidan beskrivs utifrån normen som 

blyga, svaga, moderliga och omvårdande och de har ansvar för hemmet, barnen och 

mannen. Detta har ett tydligt drag av isärhållande mellan mannen och kvinnan 

(Hjälmeskog, 2008:310). 

 

Groth ger både kvinnan och mannen en aktiv roll i uppfostran genom att beskriva deras 

olika delaktighet. Att kvinnan och mannen har dessa tydliga könsroller och att flickor 

och pojkar uppfostras olika är förstås inget som Groth kan påverka eller omskriva då det 

traditionellt har sett ut på detta sätt i historien och religionen. Däremot kan en författare 

välja att synliggöra skillnaderna i uppfostran utifrån normer om kvinnor och män, och 

detta tycker vi att Groth gör. Groth beskriver mannen och kvinnan utifrån deras 

respektive traditionella könsroller, däremot ger hon plats för kvinnans roll i hemmet i 

sin bok, något som tidigare inte har ansetts vara värdefullt att omskriva. Kvinnans arena 

har historiskt varit i hemmet och detta har historieskrivningen valt att inte belysa, detta 

har gjort kvinnan passiv (Hjälmeskog, 2008:310). Groth gör dock precis tvärtom. I 

hennes bok får kvinnans arena en ny plats och hennes roll som moder och hustru 

framskrivs på ett mer aktivt sätt. 

 

Anledningen till att kvinnan är förpassad till hemmet kanske kan förklaras genom det 

som tidigare beskrivits – vi föds inte till vårt kön utan att vi blir det. Kvinnor får i tidig 
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ålder lära sig att det är i hemmet som deras plats är, och pojkarnas plats är i det 

offentliga. Oavsett vem av könen som är i hemmet, som tar hand om barn och hem får 

den personen antagligen en stämpel som omvårdande. Genom historien har lotten att ta 

hand om hus och hem hamnat på kvinnan. Eventuellt kan orsaken vara att kvinnan har 

blivit ”den andra” i förhållande till mannen. Att kvinnan ses som ”den andra” menar 

Grothe kan härledas från Talmud (Groth, 2009:102-103). Kvinnan ska serva mannen 

och se till att hans liv fungerar. När maken kommer hem är hemmet i ordning och 

eventuellt står maten på bordet färdig att ätas.  

 

Mannens arbete är i det offentliga, medan kvinnans arbete är i hemmet. Maken kan ses 

som passiv på hemmaplan då han inte ansvarar för hushållet. Samtidigt som han är 

passiv i hemmet är kvinnan aktiv genom städning, matlagning och andra hushållsplikter. 

Detta beskriver Groth tydligt.  

 

Synlighet och passivitet vid yrke 

Det Groth däremot inte benämner är kvinnan i förhållande till ett yrke eller 

förvärvsarbete. Vi vet att kvinnans roll är i hemmet men det nämns inte huruvida hennes 

möjligheter till ett yrke i det offentliga ser ut. Groth benämner dock genomgående i 

boken på flera ställen olika yrkesgrupper, till exempel läkare och lärare (Groth, 2009 

exempel s. 83, 86, 102 och 122). Kanske är det här då meningen att läsaren 

undermedvetet ska förstå att dessa yrkesgrupper är tillgängliga för både män och 

kvinnor som delar den judiska traditionen? Dock nämner Groth vid ett tillfälle ett yrke 

vid ett särskilt kön, nämligen att lärare är gifta män (Groth, 2009:102). Missar läsaren 

denna mening, kan han eller hon lägga ifrån sig boken med en tanke om att 

yrkesgrupperna har både kvinnliga och manliga utövare. Om läsaren trots allt fångar 

upp denna mening i texten så kan det däremot skapa frågor kring varför lärare bara är 

för gifta män. Frågor som Groth inte ger svar på och inte problematiserar. 

 

På ämneslärarutbildningen har vi som studerande bland annat fått läsa om Lousie M. 

Rosenblatt som skriver i boken Litteraturläsning att det är läsaren som skapar mening åt 

ordens symboliska betydelse (Rosenblatt, 2012:35). Det kan således vara svårt att skapa 

mening för det lästa när frågetecken eller tystnad kring en viss aspekt uppstår i en bok, 

som i detta fall där enbart en yrkesgrupp benämns med ett kön. Det kan innebära att 

läsaren inte hittar svaren på det han eller hon söker, och då kanske får läsa boken vidare 
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utan att förstå den till hundra procent. Alternativt tolkar läsaren in egna svar till de 

obesvarade frågorna. Olle Josephson skriver i Textvård att mottagaranpassning är 

viktigt och att författaren förmedlar en tydlig bild i det skrivna av vad författaren har för 

avsikter och vad som ska förmedlas (Josephson, 2014:11). Med andra ord framställs 

tydlighet som något viktigt, vilket är en aspekt som Groth i detta fall har misslyckats 

med när det gäller just den kvinnliga aspekten kring yrkesroll. Vi tänker att just en 

sådan tystnad kring kvinnan, eller ett frågetecken, kan skapa problem för en elevgrupp 

på grundskola eller gymnasiet. Kanske framförallt skapa problem för tjejer att känna 

delaktighet i undervisningen och inkluderas. Tankarna går här således att koppla till 

skolan och till religionsdidaktik. Läraren måste fundera kring vad texten förmedlar, 

samt om alla frågor blir besvarade på ett så tydligt sätt som möjligt när det kommer till 

kvinnan. Det mest naiva en lärare kan göra är att bemöta kvinnans position inom 

religion med tystnad. Till sin hjälp behöver då läraren förstås en bra lärobok som har för 

avsikt att tydliggöra det kvinnliga perspektivet.  

 

Kvinnlig aktivitet vid sexuell lust 

När det kommer till samlag beskriver Groth tydligt att kvinnan har delvis makt i detta, 

för att Groth uttrycker att makens lust måste tyglas då risken annars finns för skilsmässa 

(Groth, 2009:248-149).  

 

Att makens lust måste styras och kontrolleras för när samlag ska ske kan tolkas som att 

mannen beskrivs som passiv, då mannen inte får leva ut sin lust till hundra procent och 

kvinnan har bestämmanderätt när samlag ska ske (Groth, 2009:248-249). Samtidigt 

beskrivs mannen som den som måste tyglas vilket antyder att hans sexualitet och lust är 

mer aktiv än kvinnans. Här kan alltså kvinnans sexualitet ses som passiv trots att hon får 

säga nej till samlag. Detta diskuteras inte i boken någonting om att mannen har en 

självklar rätt att säga nej, vilket antyder att kvinnan därmed inte heller har lika stark 

lust. Här finns en föreställning om att mannen är den som tar initiativ till samlag medan 

kvinnan inte gör det, eller kanske inte heller har samma rätt till detta. Det finns med 

andra ord en antydan till att mannen alltid vill ha en intim stund med sin fru men inte 

vice versa. Detta behöver förstås inte vara sant då en del kvinnor kan uppleva mer lust 

än män. Dock är manlig kåthet mer accepterande än kvinnlig, och kanske har därför 

Groth valt att nämna det som att makens lust måste kontrolleras och sänkas för att rädda 

äktenskapet.  
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Kvinnan får en aktiv roll i Groths bok då hon beskrivs som den person som får 

bestämma och hon har makten att säga nej till samlag. Även om kvinnans sexualitet är 

osynliggjord historiskt och inom religionen beskriver ändå Groth här hennes rätt att 

säga nej. Den typen av makt är oftast föreskriven till mannen, men här tar kvinnan den 

tydliga rollen och Groth väljer också att nämna detta. Groth skriver inte heller in skuld 

över kvinnan för att hon exempelvis menstruerar och att hon därefter måste genomgå en 

renhetsrit för att samlag ska ses som okej igen. Groth förklarar istället situationen med 

att maken måste vänta tålmodigt tills perioden är över (Groth, 2009:248-249). Detta blir 

ett tydligt tecken på att Groth väljer att skriva utifrån kvinnans perspektiv och där hon 

också lämnar hennes renhet respektive orenhet därhän. 

 

Manlig passivitet vid förlossning 

När det gäller förlossning ger Groth kvinnan en stor roll och hon väljer att beskriva 

denna kvinnliga erfarenhet. Hon skriver också att mannen inte har någon roll eller 

funktion vid en förlossning och ger honom på så vis en passiv roll medan kvinnan blir 

aktiv i detta (Groth, 2009:253). I teorikapitlet i Säfström och Östmans bok Textanalys 

beskriver Hjälmeskog att kvinnan ofta förknippas med ordet passiv och mannen som 

aktiv (Hjälmeskog, 2008:310). I Groths bok kan vi ses att kvinnan här snarare beskrivs 

utifrån sin aktivitet som föderska och en förlossning medan mannen här beskrivs utifrån 

sin passivitet. Groth väljer inte att bara utelämna mannen i sitt stycke angående 

förlossningen utan hon skriver in mannen men talar tydligt om att han inte har någon 

funktion och ingen roll. På det här viset utmanar Groth teorin kring att mannen ofta 

beskrivs som aktiv och hård medan kvinnan framskrivs som passiv då hon kastar om 

rollerna. Varför Groth har valt att skriva i klartext att mannen inte har någon roll, det 

vill säga är passiv, i motsats till kvinnan som såklart är fullt aktiv vid en förlossning är 

intressant. Kanske har hon i sin egen bok tagit fasta på den avsaknad och osynlighet av 

ett kvinnligt perspektiv som finns i religionshistorien. Kanske vill Groth ge ett exempel 

på där mannen inte har en överordnad position.   

 

Känslighet inom judendom utifrån genuskontraktet  

Groths bok i judendomen innehåller också en del antydningar kring kvinnans 

känslighet, då bland annat att en del män uppfattar den kvinnliga bönen offentligt som 
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något provocerande (Groth, 2009:145). Att detta kan tolkas som provocerande av en del 

män kan förstås utifrån kvinnan som ett känsligt ämne. Kvinnans aktivitet utanför 

hemmet kan uppfattas som något maskulint och därmed felaktigt. Kvinnor som bryter 

mot denna regel eller norm riskerar att männen omkring henne känner sig hotade i sin 

maktposition. Får kvinnor mer makt och tar mer plats i samhället kommer hon dels att 

synas mer i det offentliga och dels kan det leda till att hon som följd kommer att ta 

mindre ansvar för hemmet, att könsrollerna och genuskontraktet helt enkelt upphävs 

(Hjälmeskog, 2008:310). 

 

Vilken bok hade mest kvinnlig synlighet respektive 

osynlighet utifrån aktiv/passiv? 
 

Både i böckerna om judendom samt islam kan man se att kvinnan har en tydlig plats i 

hemmet. Den tydliga kvinnorollen inom religionen som sådan är traditionellt betingat 

och därför heller inget som författarna varken kan eller bör lastas för då deras mål med 

böckerna allra troligast varit att beskriva en man- och kvinnoroll inom religionen utifrån 

sådan den är och verkar i världen. Problemet här, som vi ser det utifrån vår teoretiska 

horisont, är att män och kvinnor tenderar att skrivas fram utifrån dikotomierna 

aktiv/passiv där kvinnorna traditionellt tillskrivs en passiv roll och männen en aktiv 

(Hjälmeskog, 2008:308). Här menar vi att författare trots allt kan välja att skriva om 

kvinnan och hennes traditionella kvinnoroll inom religionen utifrån perspektiven 

aktiv/passiv. Här gör också Esposito och Groth lite olika val i sin framställning. 

 

Esposito beskriver kvinnan i förhållande till mannen i större delen av boken och detta 

ger henne en ganska passiv synlighet och framförallt traditionellt beskriven utifrån ett 

manligt perspektiv. Kvinnans identitet speglas näst intill alltid genom en mans 

handlingar eller en manlig gestalt och ofta beskrivs kvinnan utifrån sitt familjeliv. På 

det här viset blir mannen något av den måttstock som kvinnan mäts emot och där hon 

framställs som den som i egenskap av att vara kvinna/moder/fru/dotter inte heller utgör 

normen, det gör nämligen mannen (Hjälmeskog, 2008:310). Risken med att framställa 

kvinnan utifrån denna passiva roll är att man tenderar att anspela på nedvärderingen av 

henne, den nedvärdering som kommer av att ställa henne i relation till mannen och se 

henne genom ett manligt perspektiv där han är normen och hon det andra.  
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Kvinnan beskrivs i boken framförallt alltså utifrån en hemmafruroll i bakgrunden till 

mannen, bara i slutet av boken får hon mer tydlig egen identitet genom beskrivningen 

av att hennes rättigheter i samhället ökar samt då kända kvinnor idag beskrivs tydligare. 

 

Groths framställning av kvinnan utgörs också utifrån den traditionella kvinnorollen där 

kvinnan haft sin plats i religionen och traditionen. Däremot ger Groth i motsats till 

Esposito kvinnan en aktiv roll i de plikter hon utför i hemmet. Groth skriver utifrån ett 

kvinnligt perspektiv och gör en djupare dykning ner i kvinnans arena i hemmet. Hon har 

också en diskuterande och problematiserande ton i sin text. Hon nämner Talmud som 

exempel på en text där kvinnan beskrivs som ”den andra” (Groth, 2009:102-103). 

Kvinnan inom judendomen är enligt Groth den som ska serva mannen och se till att 

hans liv fungerar – med andra ord har han en plats i det offentliga och kvinnan en 

traditionell plats i hemmet. Att problematisera den traditionella passiva kvinnorollen, 

beskriva den utifrån Talmud som är en viktig judisk källa och att anta ett 

genusperspektiv om kvinnan som ”den andra” blir här också kvinnan synlig och aktiv i 

Groths text. 

 

För vår analys blev det tydligt att framförallt Hedins bok i kristendomen var den 

svagaste boken när det kom till att visa kvinnors synlighet. Till grund för denna analys 

var att kvinnan först och främst nämndes på färre sidor än de övriga böckerna inom 

islam och judendomen. Vi fann också många kvinnogestalter som Hedin inte beskrivit 

särskilt utförligt, inte problematiserat utifrån könsrollerna eller som helt enkelt inte 

nämndes över huvud taget i boken. Vi ställer oss frågan varför kvinnorna uteslöts i den 

stora grad de gjorde genom boken? Bland annat nämns inte Eva, som är en central figur 

inom alla de tre undersökta religionerna. Maria är också ett exempel på en kvinnogestalt 

som nämns men som däremot nämns utifrån mestadels män eller utifrån sin obefläckade 

avlelse och inte vilken betydelse hon har haft genom historien inom alla de tre kristna 

riktningarna men framförallt inom katolicismen där hon har en framträdande betydelse. 

 

Vi har också i vår analys undrat över varför Hedin valde att inte visa kvinnorna när det 

gäller änke- och häxbränning som vi anser är ett otroligt viktigt historiskt arv att belysa 

inom kristendomen. Hedin valde att enbart nämna mannen som låg bakom att 

änkebränningen avskaffades men gick inte vidare in på vad änkebränningen var, kanske 

valde Hedin att inte belysa detta i boken då det inte förknippas med något positivt. 
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Tyvärr kan denna tystnad om den här typen av människooffer vad gäller kvinnan åter 

igen ses som ett osynliggörande av kvinnan och hennes historia. 

 

Hedins tilltänkta mottagare kanske var den läsare som redan ha lite information 

angående kristendomens historia och på så vis också kvinnans historia. Kanske har han 

därmed fokuserat helt på det historiskt kronologiska perspektivet där männen avlöst 

varandra och där kvinnan haft en mindre roll att spela på den offentliga arenan. Hedins 

avsikt med sin bok är troligen inte heller att den bör står för sig själv som en historisk 

introduktion utan att behöva kompletteras med andra böcker, särskilt då kanske på en 

lärarutbildning. Trots detta var Hedins bok ändå den huvudsakliga bok som 

tillhandahölls inom kristendomsundervisningen på vår utbildning och som 

examinerades. Här vill vi därför åter igen poängtera vikten av lärares och skolans ansvar 

att granska det läromedel som används inom religionsvetenskapen på 

ämneslärarprogrammet. 

 

Avsaknaden av kvinnor i Hedins bok kan tolkas som att Hedin själv inte tänkt på denna 

brist eller vilken bild (eller icke-bild av kvinnan) detta ger för hans mottagare. Eller har 

kvinnorollen inte varit av intresse för Hedin i hans version utav kristendomen – det 

tycks så. Ett annat perspektiv kan vara som tidigare nämnts att Hedin är historiker vilket 

kanske har speglats i hans sätt att skriva. Det finns dock som sagt en risk med detta 

oavsett vilka förklaringarna kan vara till den tystnad som omger kvinnor i historien.  

 

 

 

Avslutande diskussion   
______________________________________________________________________ 

 

Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur kvinnor inom de Abrahamitiska 

religionerna framställs i tre läroböcker som användes inom religionsvetenskap 0-30 

högskolepoäng inom ämneslärarprogrammet på Högskolan i Gävle höstterminen 2012. 

I studien antog vi ett genusperspektiv och undersökte var kvinnan blir synlig och 

osynlig i läromedlem. Dessa böcker var Islam – den raka vägen (2011) av John L. 

Esposito, Kristendom: lära, fromhetsliv och historia (2011) av Christer Hedin och 
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Judendomen: kultur, historia, tradition (2009) av Bente Groth. Tanken var att besvara 

frågeställningarna: 

 

● Hur beskrivs kvinnans roll i religionerna inom ramen för ämneslärarutbildningen i 

ämnet religion utifrån tre läromedel?  

● När blir kvinnor synliga och när saknas deras närvaro i presentationen av islam, 

judendom och kristendom? 

● Hur går det att förstå kvinnors synliggörande eller frånvaro i litteraturen ur ett 

genusperspektiv? 

 

Denna närläsning av ett kvinnligt perspektiv var en intressant upplevelse. Vår tidigare 

erfarenhet av läsning av läromedel har tidigare varit att plocka ut relevant fakta inför en 

examinerande tentamen eller inför ett prov – denna litteratur och fakta som plockats ut 

har till största del utgjorts av män. För den här analysen fick vi chansen att göra helt 

tvärtom vilket blev en väldigt annorlunda och intressant läsning för oss båda – då fokus 

blev att läsa på om kvinnan och låta mannen stå i bakgrunden vilket vi tidigare aldrig 

hade gjort. 

 

Vår uppfattning är att författare har en avgörande betydelse för vilka bilder av kvinnan 

han eller hon förmedlar och reproducerar i sin text. De har ett stort ansvar gentemot 

blivande lärare och i förlängningen elever i grundskola och gymnasiet. Den bild vi som 

lärare får från respektive bok är också den bild vi förmedlar till våra elever i framtiden. 

Om denna bild bygger på traditionella stereotyper av kvinnor utan att problematiseras 

finns risken att man upprätthåller genuskontraktet och sätter mannen som norm och 

kvinnan som ”den andra”. Detta kan i sin tur riskera leda till att tjejer i grundskola och 

gymnasiet varken kan eller vill relatera till och identifiera sig med den bild av kvinnan 

som ges i böckerna, det kan också innebära att hon deltar under lektionerna men inte 

känner delaktighet (Gustavsson, 2016:211). En bok har makt i den meningen att den 

ofta anses bär på ”sanningen” och därför inte heller behöver kritiseras eller analyseras. 

Läsaren tar till sig det som står utan att reflektera över innehållet då författaren 

förväntas ge oss det rätta svaret. Risken med att porträttera en odefinierad och icke 

problematiserad kvinnoroll är att författarna förmedlar en passiv kvinnobild som vi 

läsare omedvetet också tar till oss utan att reflektera över den. Författaren kan därför 
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sägas ha ett ansvar att hjälpa sin läsare att reflektera över denna kvinnobild, något som 

man som läsare inte självklart gör.  

 

Vi har i analysen kommit fram till att författarna porträtterar kvinnan på olika sätt. 

Esposito ger kvinnan en relativt stor plats i sin bok men hon beskrivs ofta i relation till 

en man och utifrån familjesituationen, exempelvis då hon oftast benämns utifrån titeln 

hustru, moder eller dotter. Författaren ger kvinnan en röst exempelvis när han beskriver 

att den muslimska kvinnan kan möta motstånd i Europa och USA för bärande av slöja. 

Samtidigt lägger Esposito stort fokus på kvinnans kläder i exemplet med Hashmin 

(Esposito, 2011:331) istället för att uppmärksamma hennes offentliga position som 

doktorand. Han beskriver också den första kvinnliga premiärministern Bhutto (Esposito, 

2011:275) utifrån hennes familjesituation snarare än hennes roll som minister vilket är 

en bild som står i motsats till hennes manliga motståndare som inte beskrivs på samma 

sätt utifrån sin familjesituation. Då Esposito inte problematiserar kvinnorollen utan 

istället fokuserar på exempelvis familjesituation och kläder riskerar han att upprätthålla 

genuskontraktet som ger kvinnan en passiv roll.  

 

I ett jämförande perspektiv visade vår analys att Groth porträtterar kvinnan utifrån 

hennes traditionella kvinnoroll men till skillnad från Esposito så utmanar Groth 

genuskontraktet och ger på så vis kvinnan en mer aktiv och synlig roll. Trots att 

kvinnans traditionella roll inom religionen kretsat kring hemmet väljer Groth att skriva 

om denna roll utförligt istället för att fokusera främst på manliga arenor i det offentliga 

rummet. Som läsare får man en tydlig bild av kvinnans arena i hemmet och som hustru 

som tidigare blivit osynliggjord, till exempel förlossningen där Groth utmanar mannen 

genom att säga att han inte har någon funktion (Groth, 2009:253). Hon benämner också 

att kvinnan är oren efter en förlossning men att hon ska respekteras trots detta. Hon 

beskrivs på detta vis utifrån sin tidigare traditionella kvinnoroll men mer utförligt och 

aktivt kring typiskt kvinnliga och tabubelagda områden som tidigare inte synliggjorts 

eller som beskrivits utifrån ett manligt perspektiv i historien.  

 

Den bok där kvinnan blev mest osynliggjord och passiv var i läroboken om 

kristendomen av Hedin. Där beskrivs inte den traditionella kvinnorollen i någon större 

utsträckning, kanske för att Hedin själv är historiker och skriver utifrån en historiskt 

kronologisk ordning och ur en samhällsaspekt. Samhället och den offentliga arenan har 
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som tidigare nämnts traditionellt varit en manlig arena där kvinnan inte har getts en 

plats. Det vi har kunnat se i vår analys är ändå att några kvinnor blir synliggjorda i 

Hedins text men att de beskrivs annorlunda jämfört med män. Till exempel de kvinnliga 

mystikerna Hildegard av Bingen, heliga Birgitta och Teresa av Ávila (Hedin, 2011:150-

151) som i större utsträckning beskrivs utifrån deras liv och de kloster de fick tillåtelse 

att bygga (Hedin, 2011:188). De manliga mystikerna å andra sidan tenderar att 

framställas mer utifrån sin intellektualitet och sina verk och vad dessa har fått för 

betydelse för sin samtid. Detta visar på en skillnad mellan hur män och kvinnor beskrivs 

i boken och bekräftar isärhållandet mellan kvinnor och män i genuskontraktet. Andra 

exempel på hur kvinnor porträtteras i Hedins bok är till exempel Maria den blodiga 

(Hedin, 2011:178), änkedrottningen Katarina av Medici som organiserade ett blodbad 

på hugenotter (Hedin, 2011:189) samt Maria Stuart som beskrivs i stor utsträckning 

utifrån sina tre äktenskap och mordförsöket på Elisabet I (Hedin, 2011:178-179). Dessa 

tre kvinnor beskrivs utifrån sin maktposition som regent i boken, alltså utifrån en 

traditionellt manlig position, och de porträtteras som groteska i stor utsträckning. Denna 

groteskhet fokuserar Hedin på i sin beskrivning av dessa kvinnor vilket i sin tur kan leda 

till att Hedin upprätthåller den vrångbild av kvinnan som hon ofta beskrivs utifrån då 

hon figurerar på en manlig arena och i en maktposition. 

 

En annan kvinna som porträtteras av Hedin är jungfru Maria. Maria beskrivs på få 

ställen i boken men när hon beskrivs gör hon det i förhållande till en man, exempelvis 

moder till Jesus (gudaföderska) och fru till Josef. Hon beskrivs alltså på samma sätt som 

kvinnorna i Espositos bok om islam. 

 

Det blir tydligt i vår analys att kvinnan får en traditionellt kvinnlig roll utifrån 

genuskontraktet i de tre böckerna och att det finns ett tydligt isärhållande mellan män 

och kvinnor. Detta kan i vissa fall bero på att historien delat upp män och kvinnor på 

detta sätt snarare än att författarna haft för avsikt att skriva fram denna skillnad 

medvetet, men att som författare vara omedveten om detta är i sig också ett problem då 

en problematisering av kvinnan och hennes traditionella roll därför uteblir. Det kan 

därför sägas att kvinnan inte ges någon aktiv roll i Espositos och Hedins bok. Det 

tydligaste exemplet på att kvinnan faktiskt kan ges en roll trots sin traditionella 

kvinnoroll som ”den andra” blir utifrån Groths bok där kvinnans arena i hemmet 

beskrivs på ett helt annat sätt. Där ges hon både makt, självbestämmanderätt och hennes 
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uppgifter i hemmet, och inom bland annat bönen, blir väl beskrivet. Groth jämför också 

i flera fall mannens roll i dessa sammanhang och utmanar dessutom hans maktposition i 

något fall där hon skriver att han inte har någon funktion eller roll. Man kan kort sagt 

säga att detta är kanske den enda aktiva kvinnoroll som beskrivs i dessa böcker, den 

enda kvinnoroll som vi som läsare får ta del av. Groth kan sägas utmana och kritisera 

den tidigare historieskrivningen genom sin porträttering av kvinnan där hon får en plats 

och inte beskrivs som ”den andra”. Detta är alltså som författare möjligt trots det 

historiska ointresset för kvinnan i tidigare historieskrivning. Historien och 

historieskrivningen har traditionellt skrivits om män för män. Detta har förstås påverkat 

också lärobokstraditionen och hur kvinnan porträtterats i läroböckerna (Hjälmeskog, 

2008:310). Detta har likaså påverkat skolan och undervisningen.  

 

Vi har upplevt en frånvaro av kvinnor och kvinnogestalter i läroböckerna under vår 

uppväxt. Vid en närmare genomläsning av böcker som används inom 

religionsvetenskapen för lärarprogrammet på vårt lärosäte, upplevde vi på ett liknande 

sätt denna frånvaro. Denna frånvaro av kvinnor kan också därför ha påverkat kvinnlig 

frånvaro vid tentamen. Under vår uppväxt i grundskola och gymnasiet har vi inför prov 

studerat männen inom historien i läroböckerna, därför att vi på något plan redan som 

unga elever visste att kvinnorollen var irrelevant kunskap och därför har vi också 

medvetet och samtidigt omedvetet inte studerat hennes betydelse inför prov. Vi visste 

att kvinnan inte skulle förekomma vid prov och därför var hon inte heller ”värd” att 

studeras. Vi ser en liknande tendens till detta inom vår utbildning idag där vi medvetet 

skriver ut kvinnorna ur historien till förmån för männen då kursen som berörde de 

Abrahamitiska religionerna inte fokuseras på i stor utsträckning kring kvinnoroller.  

 

Det går att se ett mönster från vår grundskole- och gymnasietid till idag och inom ramen 

för vår högskoleutbildning, ett mönster där lärare förmedlar läroböckernas bild eller 

osynliggörandet och synliggörandet av kvinnorna till sina elever. Detta medför att 

eleverna i sin tur undermedvetet lär sig att kvinnan inte är väsentlig i historien, och inte 

heller viktig. Trots detta ska lärare i sin undervisning utifrån värdegrunden och 

kursplanerna förespråka en demokratisk och jämställd skola. Vi har med vår analys 

därför försökt visa och poängtera att detta ställer krav på läroböckerna och deras 

författare vilken bild av kvinnan de förmedlar, vilket i sin tur likaså ställer krav på vilka 

undervisningsböcker som väljs ut på lärosätet och inom lärarutbildningen. Förståelse 
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bör finnas för att författare inte kan påverka eller ändra den historiska och traditionella 

bilden som getts av kvinnan där hon setts ur ett manligt perspektiv som ”den andra” och 

utifrån genuskontraktet. Däremot behöver författaren inte på grund av detta upprätthålla 

bilden av kvinnan som passiv och kvinnans arena i hemmet som oväsentlig i sin bok. 

Detta har vi sett är möjligt genom exempelvis Groths bok som ger kvinnan en aktiv roll 

som traditionellt varit ett epitet som förknippats med mannen. Både läroboksförfattare 

och lärare har ett ansvar att lyfta kvinnan, prata om henne och problematisera 

traditionella bilder av henne ur ett genusperspektiv och inte bemöta detta känsliga ämne 

med tystnad. Tystnaden är nämligen också ett ansvar. 
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