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Sammanfattning 

Detta är en diskursanalytisk studie med ett antaget genusteoretiskt perspektiv, som 

undersöker hur kvinnor inom de abrahamitiska religionerna framställs i tre utvalda 

läromedel för gymnasiekursen religion 1. Samtliga av läromedlen är anpassade för 

lgy11. Vidare undersöks vilka egenskaper kvinnan tillskrivs, samt var hon synliggörs 

och marginaliseras i läromedlen. Genom det genusteoretiska perspektivet, vilket nyttjats 

för analysen av det empiriska resultatet kan vi både visa vad synliggörandet och 

marginaliseringen beror på, samt se vad det bidrar till. Studiens resultat visar att 

läromedlen genom ett genusteoretiskt perspektiv framställer kvinnan och mannen 

utifrån dikotoma föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt. Kvinnan 

framställs således som passiv medan mannen framställs som aktiv. Resultatet visar även 

att kvinnan marginaliseras när det skrivs om religionens historia, medan hon synliggörs 

i de textsammanhang som berör hennes villkor, samt hem-och familjeliv.  

 

Nyckelord: Kvinnan, abrahamitiska religionerna, diskurs, genusteori, genus, 

läroboksanalys, marginalisering  
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Abstract  

This is a discourse-analytic study with an adopted gender theoretical perspective 

regarding how women within the Abrahamic religions are described in three selected 

teaching materials for upper secondary school (Religion 1). All books are adapted to 

Lgy11. Furthermore, an analysis is made of what way women are characterized in the 

material, as well as where they are visible and marginalized. With help from the gender 

theoretical perspective, which has been utilized to analyze the results of the empirical 

study, it is possible to understand the reasons for the visibility as well as the 

marginalization, and see what is contributes to. The result of this study shows that the 

teaching materials, through a gender theoretical perspective, depict men and women 

based on the dichotomy of what is considered female or male. Hence, women are 

described as passive, whereas men are described as active. The result also shows that 

women are marginalized when the history of religions is being described while they are 

visible in the textual contexts of home and family life, as well as their conditions. 

  

Key words: Women, Abrahamic religions, discourse, gender theory, gender, textbook 

analysis, marginalization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

Förord 
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Inledning 

Denna uppsats behandlar framställningen av kvinnan inom de tre abrahamitiska 

religionerna, judendomen, kristendomen och islam i tre utvalda läromedel för 

gymnasiet. Samtliga av läromedlen är anpassade för lgy111. Läromedel granskas inte 

längre på statligt bevåg och idag förväntas således lärare själva granska läromedlen, 

samt se till att de stämmer överens med de mål och riktlinjer som finns nedtecknade i 

läro- och kursplanerna (Carlson & Brömssen 2011, s. 21). Vår undersökning är relevant 

eftersom vi avser att granska vårt blivande arbetsmaterial och det material vi ämnas 

undervisa våra framtida elever utifrån. Det är av vikt att lärare, inklusive vi själva 

arbetar aktivt för att bli medvetna om hur framställningen av kvinnan ser ut i 

läromedlen, för att sedan ha möjlighet att arbeta genusmedvetet med ett genusperspektiv 

på undervisningen. Vi hävdar att lärare också har makt att påverka hur elever tolkar 

läromedelstexter, vilket lättare kan ske om lärarna i fråga är medvetna om 

problematiken som gäller kring att män ges en mer självklar plats i 

undervisningsmaterialet.  

 

Disposition 

Denna undersöknings första del berör Syfte och frågeställning, där det klargörs vad det 

faktiska syftet med undersökningen är, samt vilka frågeställningar som använts för att 

nå resultatet. Efter detta kommer kapitlet som berör Bakgrund och Tidigare forskning, 

där vårt val av undersökning motiveras och där vi som namnet antyder presenterar en 

del av den forskning som gjorts tidigare. Därefter redogörs det för denna undersöknings 

Teori och metod. Teorin beskrivs för att tydliggöra hur analysen av det empiriska 

resultatet har skett och metoden klargörs för att ge förståelse för hur undersökningen av 

de valda läromedlen gjorts. I delen som berör Material presenteras läromedlen som 

valts ut i samband med undersökningen och de Avgränsningar som gjorts inför 

undersökningen, samt Materialbearbetning som synliggör hur samtligt material 

bearbetats. Efterföljande del är Resultat I- beskrivning av det empiriska materialet, där 

beskrivningen av resultatet från empirin redovisas. Därefter presenteras resultatet av den 

analys, som gjorts på beskrivningen av det empiriska materialet under rubriken Resultat 

                                                 
1
 Lgy11 är en läroplan och förordning, som utfärdats av regeringen. Verksamheterna som inkluderas av 

förordningen ämnas följa den. Läroplanerna beskriver den värdegrund som ska prägla verksamheten, 

samt arbetets mål, riktlinjer och uppdrag. 
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II- analys av det empiriska materialet. Undersökningens sista del är en avslutande 

Diskussion av undersökningens resultat, där det bland annat återkopplas till den tidigare 

forskning som presenterats i uppsatsens tidigare del.  

 

Syfte  

Denna uppsats syfte är att undersöka hur kvinnorna inom de abrahamitiska religionerna 

framställs i tre olika läromedel för gymnasiet i ämnet, religion 1, där samtliga av 

läromedlen är anpassade för lgy11.  

Frågeställningar 

Vi har utgått från följande frågeställningar för att uppfylla undersökningens syfte. 

 

● Vilka egenskaper tillskrivs kvinnorna inom de abrahamitiska religionerna i tre 

läromedel för religion 1 på gymnasiet?  

 

● I vilka textsammanhang blir kvinnor inom de abrahamitiska religionerna 

synliggjorda och marginaliserade i de tre valda läromedlen? 

 

● Hur kan synliggörandet och marginaliseringen av kvinnor i läromedlen förstås 

utifrån ett genusteoretiskt perspektiv?  

 

Bakgrund 

”Den kunskap som vetenskapen frambringat har tagit som sin utgångspunkt endast en 

liten del av mänskligheten och utgett den för att vara hela mänskligheten” (Gemzöe 

2002, s. 129). Med detta menas att forskningen endast skildrat männens verklighet och 

att männen således har framställts som norm. Vi reflekterar över om denna problematik 

även förekommer i läromedel för religionskunskap 1 på gymnasiet. År 2016 utfördes en 

undersökning av lärarstudenter, som då läste sitt femte och sista år på lärarutbildningen 

vid Högskolan i Gävle. I undersökningen studerades kvinnans synlighet och frånvaro i 

läromedel som ingår i religionsvetenskapen på ämneslärarutbildningen. Namnet på 

uppsatsen är De abrahamitiska kvinnorna. I undersökningen antogs ett genusperspektiv 

och det studerades hur kvinnorna inom de abrahamitiska religionerna framställs i en del 
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av undervisningsmaterialet för religion 1-30 vid Högskolan i Gävle. 

Undervisningsmaterialet analyserades genom text- och diskursanalys. I resultatet 

framkommer bland annat att kvinnan ofta målas upp som moderlig, omvårdande, och 

mjuk (Olsson & Gabrielsson 2016, s. 3). Vi som blivande gymnasielärare finner 

relevans vid att undersöka om detta även förekommer i läromedel, som nyttjas inom 

religionskunskapsämnet på gymnasiet. Förhoppningen är att vi genom medvetenhet kan 

applicera ett genusperspektiv på vår undervisning, vilket i sin tur kan leda till att elever 

upplever sig vara mer inkluderade i undervisningen. Våra blivande elever kan på så vis 

även få förståelse och kunskap för att möjliggöra ett ifrågasättande av rådande 

maktstrukturer.  

 

Det finns belägg för att kvinnan ska synliggöras i religionsundervisningen i de 

styrdokument som skolan ämnas följa. I kursplanen för religionskunskap 1 framgår det i 

det centrala innehållet bland annat, att religionsundervisningen ska behandla “Religion i 

relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet” (Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 138).  

Religionskunskapsundervisningen avser även belysa “Individers och gruppers 

identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till 

exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser” (Läroplan, 

examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 138). 

 

Tidigare forskning 

Vissa avgränsningar har skett i detta kapitel som berör tidigare forskning. Det är inte 

möjligt att ta med all befintlig tidigare forskning med tanke på hur stort omfånget då 

hade blivit och av den anledningen har det som ansetts mest relevant valts ut. Det har 

utgåtts från två databaser i samband med sökningen av den tidigare forskning som 

presenteras nedan, vilka är Discovery och Libris. I samband med sökningen på tidigare 

forskning som berör studentuppsatser har det utgåtts från databasen Uppsök. Urvalet av 

det forskningsmaterial som vi tagit del av har skett baserat på hur gammalt det är, samt 

vilket språk det är skrivet på. Den forskning som valts ut för vårt kapitel om tidigare 

forskning är skriven år 2000 eller senare, för att vår undersöknings resultat sedan ämnas 

diskuteras i samband med så ny och relevant kunskap som möjligt. Helst avsåg vi ta del 
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av forskningsresultat som skett efter år 2011 och uppkomsten av den nya läroplanen. Vi 

fann mängder av läromedelsanalyser som berör genus och religion gjorda av högskole- 

och universitetsstudenter efter 2011 men desto färre gjorda av erkända forskare, 

åtminstone som vi ansåg relevanta för denna undersökning. Med grund i detta har vi 

även valt att presentera undersökningar gjorda av forskare innan 2011. Vi fann inte 

mycket forskning som gjorts på läromedel inom just religionskunskapen för gymnasiet. 

Av den anledningen har vi även valt att presentera undersökningar som gjorts på 

läromedel inom andra skolämnen, samt undersökningar som bedrivits på läromedel för 

grundskolan. Dessa undersökningar anses relevanta eftersom det kan anas ett 

gemensamt mönster i resultaten. Det har endast sökts på svenska resultat, vilket beror på 

att vi ansåg svenska resultat mest relevanta eftersom denna undersökning bedrivs på 

svenska läromedel. Det har således skett noggranna överväganden i urvalet av tidigare 

forskning och de sökord som nyttjats i sökningarna för tidigare forskning är: Läromedel 

kvinnor, Genus Läromedel, Genus Religion, och Religionsdidaktik Genus. Dessa sökord 

har nyttjats vid samtliga nämnda databaser. 

 

Vi började med att söka på de valda sökbaserna. Vi fann stora mängder material och 

skrev ned de böcker och artiklar vi ansåg vara av relevans. Därefter lånades böckerna 

och artiklarna laddades ned. Vi såg till att få en överblick genom att läsa 

sammanfattningarna, för att sedan välja ut det mest relevanta materialet. Därefter lästes 

delar av det material som fortfarande var kvar som alternativ, för att sedan låta sådant 

som inte ansågs tillräckligt relevant bortplockas. Efter detta lästes de alternativ som var 

kvar, för att efter ytterligare urval presenteras i denna undersöknings kapitel om tidigare 

forskning. Gällande studentuppsatserna valde vi på samma sätt ut dem som verkade 

mest relevanta för denna undersökning. Dessa lästes igenom för att se vilket syfte, 

vilken teori och metod, samt vad resultatet av dessa undersökningar visade, för att sedan 

ha möjlighet att presentera detta i denna uppsats kapitel om tidigare forskning.  

 

Forskningen som presenteras nedan delas in under rubriker och teman som för dem 

samman, vilka är: Kvinnan marginaliseras i historien på grund av androcentrism, 

Kvinnans underläge inom den religiösa proximiteten, Kvinnan marginaliseras i 

läromedel, Kvinnan i religionsläromedel, Behovet av genusmedvetenhet i läromedel, 

och Behovet av genusmedvetenhet inom religionsdidaktiken. Studentuppsatserna 
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redovisas dock för sig under rubriken Kvinnan i läromedelsanalyser gjorda av 

studenter, oavsett om de passar in under andra rubriker. Anledningen till detta är att vi 

vill förtydliga att dessa är en annan typ av undersökningar. Vår undersökning bygger 

inte på resultaten från studentuppsatserna men det anses vara av vikt att visa en del av 

de undersökningar som gjorts på läromedel även av högskole-och universitetsstudenter. 

Vi menar också att framhävandet av vissa studentuppsatser, kan tydliggöra att vår 

undersökning bidragit med ny kunskap genom andra infallsvinklar och perspektiv.  

 

Kvinnan marginaliseras i historien på grund av androcentrism 

Homo religiosus framställs alltid på ett undermedvetet sätt som manlig, trots att den 

religiösa människan vare sig har kön, klass, ålder eller ras. Religionsforskare har 

uppvisat männens centrala plats inom religionen medan kvinnorna har marginaliserats 

och blivit framställda som mindre viktiga. Detta har blivit ifrågasatt av kvinnliga 

religionshistoriker som hävdade att det inte tagits tillvara på kvinnors erfarenheter inom 

religionsutövandet, samt att det i forskning inte framgick hur religionen påverkade och 

inverkade på kvinnors liv. När det sker en undersökning strävas det efter objektivitet 

men forskningen baseras till viss del på forskarens egna intressen och värderingar. Det 

påverkas således av vad denne är ute efter att forska om och vad denne anser vara av 

intresse (Gilhus & Mikaelsson 2003, ss. 217-218). Det har genom åren funnits fler 

manliga forskare än kvinnliga och av den anledningen har forskningen framställts ur ett 

manligt perspektiv. Det källmaterial som har använts inom den forskning som skett 

inom samhälle, kultur och historia har varit producerat av män, för att sedan analyseras 

av manliga forskare. Detta har också lett till att kvinnornas verkliga bidrag till såväl 

kultur som samhälle och historia gått förlorat. Forskarna misstänks även många gånger 

ha framställt källorna som mer manscentriska än de faktiskt var (Gilhus & Mikaelsson 

2003, ss. 225-226).   

 

Androcentrism gör mannen till normen, vilket leder till att kvinnan blir något 

annorlunda (Gilhus & Mikaelsson 2003, s. 226). Det uppstår problematik av detta inom 

både forskning och vetenskap, vilken är: 
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/.../att det samlas in mycket mer material om män än om kvinnor, att det som män gör 

anses som mer intressant och viktigt, och att en religion beskrivs som om den bara var 

männens produkt (Gilhus & Mikaelsson 2003, s. 228).  

 

Kvinnor inom världsreligionerna har varit väldigt begränsade i sitt religionsutövande. 

De har således inte haft samma möjligheter till att tolka religiösa skrifter eller inta 

religiösa ledarroller. Det innebär dock inte att kvinnorna ska marginaliseras i framställd 

forskning. Det är av relevans att visa och problematisera de delar av religionen där 

kvinnor varit förtryckta och marginaliserade, samtidigt som det är av vikt att synliggöra 

när kvinnorna haft betydelse för religionshistorien. Vidare finns det kvinnor, vilka har 

ledarroller men det är en del av androcentrismen att bortse från dessa (Gilhus och 

Mikaelsson 2003, ss. 229-233).  

 

Det är relevant att poängtera att det skett en förändring inom forskningen eftersom det 

har förståtts att mest objektiva och neutrala resultat nås genom att både män och 

kvinnor forskar. Med fler kvinnliga forskare på fältet kan verkligheten så som den sett 

ut och ser ut även presenteras via kvinnors perspektiv, vilket är nödvändigt för 

kunskapen i sig (Gilhus & Mikaelsson 2003, ss. 218–219).  

 

Kvinnans underläge inom den religiösa proximiteten 

Religiös proximitet är ett begrepp som beskriver i vilken bemärkelse en individ har 

religiös auktoritet, samt hur förväntningar som knyts till såväl religion som kön 

begränsar kvinnor och deras val. Vidare baseras en individs religiösa auktoritet på hur 

nära relation hen anses ha till Gud, vilket innebär att kvinnan försätts i underläge 

förhållandevis till mannen i de religioner kvinnan inte ämnas vara lika aktiva inom 

religionsutövandet som mannen. Kvinnan befinner sig hierarkiskt under mannen på 

grund av att mannen ständigt har högre religiös proximitet. Detta leder till att mannen 

blir mer privilegierad än kvinnan och får möjligheter som kvinnan inte har tillgång till, 

samt att den genusordning, vilken finns underliggande i samhället befästs och förblir 

stadigvarande. Kvinnors och mäns egenskaper, samt roller bestäms av den religiösa 

ideologin och detta är inte något problem för dem som känner att de passar in i dessa 

roller. Det kan dock bli problematiskt för dem som inte känner igen sig i det som 

förväntas av dem eftersom de då faller utanför ramarna för det normala och då kan ses 
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och uppleva sig som avvikande. Vidare kan en kvinna med ledaregenskaper eller en 

homosexuell man aldrig känna sig hemma i de roller som den religiösa ideologin 

tillsammans med samhällets genusordning skapar (Appelros 2005, ss. 69-77).  

 

Kvinnan marginaliseras i läromedel 

Läraren och läroboken utgör tillsammans de viktigaste informationskällorna till den 

kunskap som tillhandahålls eleverna. Innehållet i läroböcker för historieämnet visar sig 

till stor del baseras på vita, kristna män och deras krig. Detta leder till att alla som inte 

passar in under den kategorin marginaliseras, så även kvinnor. I sin tur kan detta leda 

till att elevernas kapacitet att förstå andra människor går förlorad, trots att det tydligt 

framgår i skolans styrdokument att historieämnet ska främja egenskaper som detta 

(Olvegård 2011, ss. 281-282). 

 

En av de böcker som blivit undersökta inom samhällskunskapsämnet är SO Direkt. 

Samhälle. Ämnesboken, vilken är anpassad för årskurserna 6-9 (Ohlander 2010a, s. 67). 

Resultatet visar att kvinnan i vissa delar av boken framställs jämställd mannen medan 

det verkar ha bortsetts från jämställdhetsaspekten helt i andra delar av läromedlet. 

Vidare framhävs mannen som det normala och kvinnan ges en biroll utanför normen. 

När det kommer till historien och tillbakablickar ges både bristfällig och felaktig fakta 

gällande kvinnor men lärobokens största brist hävdas ändå vara att det helt verkar 

undvikas att problematisera såväl kvinnlighet som manlighet (Ohlander 2010a, s.29). 

Ohlander (2010a, ss. 71, 73) har även granskat samhällskunskapsböcker för gymnasiet, 

vilka är Exposé Samhällskunskap A och Mittpunkt Samhällskunskap A. Resultatet där 

visar bland annat att kvinnor och flickor inte är huvudpersoner i samma bemärkelse som 

män och pojkar, vilket främst gäller de historiska perspektiven i böckerna. Således 

marginaliseras kvinnan kontra mannen i undervisningsmaterialet. 

 

Ohlander granskade också historieläromedel, där det lades fokus på att undersöka 

jämställdheten mellan kvinnor och män i läroböckerna. Vidare ämnade studien ta reda 

på om både kvinnor och män framställdes istället för endast män, samt att undersöka 

hur stor plats mäns kontra kvinnors historia ges i läromedlen. Det första läromedlet 

inom historieämnet som Ohlander valde att granska var Människan genom tiderna, en 

lärobok från 2003, vilken används för elever på gymnasiet. Den andra läroboken som 
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nyttjades på gymnasiet var boken Alla tiders historia från 2008. Även två läromedel för 

grundskolan granskades, vilka var SO Direkt. Historia. Ämnesboken från 2007 och Sofi 

Historia från 2005 (Ohlander 2010b, ss. 13-14). I resultatet framkommer att de fyra 

läromedlen visar liknande aspekter där manliga perspektiv utgör stora delar av 

läromedlen. Kvinnor får inte ta plats i läromedlen och de marginaliseras i historien. Till 

och med i de avsnitt som avser att behandla kvinnor lyser det manliga perspektivet i 

genom. I boken Människan genom tiderna står kvinnorna för endast 14 sidor av 

innehållet i den 351 sidor långa boken. I övrigt framställs människan ofta som man med 

grund i titlar, beteckningar och namn. Läromedlet Alla tiders historia tillägnar även den 

ca 14 sidor åt kvinnor trots att bokens totala längd är 375 sidor. Även här är stora delar 

av innehållet baserat på manliga aktörer. I grundskoleböckerna som granskades visar 

resultatet att kvinnor gavs samma eller till och med mindre utrymme än i 

gymnasieböckerna. I resultatet framkommer också att kvinnor namnges med betydligt 

mindre frekvens än män. Ett exempel på detta är läromedlet Människan genom tiderna 

som namnger 14 kvinnor i kontrast till 235 män. Sammantaget marginaliseras 

kvinnorna och ges mindre utrymme i läromedlen än de faktiskt hade och ett exempel på 

detta är att läromedlet Alla tiders historia inte framhäver kvinnans starka ställning inom 

klostren under medeltiden (Ohlander 2006b, ss. 67-69).  

 

Kvinnan i religionsläromedel 

Genus bör få ta plats inom religionsämnet, vilket Svensson (2011, s. 97) styrker med 

läroplanens riktlinjer, där det exempelvis framgår att eleven ska “utveckla kunskaper 

om hur kön diskuteras och behandlas i olika religioner/.../”. De fakta som 

religionskunskapen avser att förmedla till elever är inte endast fakta. Det finns även spår 

av att någon faktiskt valt ut vad som ska finnas med i de fakta som presenteras. Detta 

bör problematiseras och diskuteras med eleverna för att göra dem medvetna. 

Religionsvetenskapen har varit och är fortfarande manscentrerad eller androcentrisk och 

den “religiösa människan”, homo religiosus är underförstått en man. Detta har bidragit 

till att kvinnor inom religionerna marginaliserats när de fått utövat sin religion mer 

privat och avsevärt mindre i offentligheten. Genom att anta ett genusperspektiv på 

undervisningen kan denna problematik synliggöras för elever. Kvinnor med sina 

erfarenheter bör aktivt inkluderas i undervisningen men på ett naturligt sätt. Det är 

således inte särskilt främjande att producera läromedel inom religionskunskapen med ett 
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kapitel för sig som handlar om kvinnor. I ett sådant kapitel framställs kvinnan i kontrast 

till mannen och blir så även den andra, samt det som faller utanför normen. Stora delar 

av en religiös tradition kan gå förlorad genom att människor inte får kunskap om den, 

vilket sker när männens religionsutövning framställs som de enda pågående religiösa 

handlingarna. Läromedel inom religionskunskap för gymnasiet är till stor del 

formulerade på ett androcentriskt vis. Lärare kan tillsammans med sina elever 

problematisera den androcentriska framställningen av religioner i läromedel, och elever 

bör ges chans att diskutera varför det exempelvis finns ett kapitel om kvinnor medan det 

inte finns något specifikt kapitel där det skrivs om männen (Svensson 2011, ss. 101-

102). 

 

Även Jeanette Sky (2009, s. 23) menar att det innehåll som bär upp läromedel inom 

religionsvetenskapen domineras av mannen. Mannen framställs som en prototyp av den 

religiösa människan, vilket också innebär att det är mannen som eleverna får läsa om. 

Det finns läromedel inom religionskunskapen som är skrivna ur ett genusperspektiv 

men även där existerar märkliga sammanträffanden av manligt fokus. Detta baseras på 

att det även i fall där religionerna beskrivs i generella termer följer ett kapitel som 

handlar specifikt om kvinnan. Den uppdelningen påvisar att människan är en man och 

att religion handlar om männen, samt att kvinnan är sekundär och något annat än just 

mannen. Vidare är det problematiskt att det bara är kvinnor som har ett kön medan män 

alltid framställs som neutrala. Invanda tankemönster och kategorier återges ständigt i 

såväl forskning som inom religion i vardagslivet. Det handlar om hur kvinnor ständigt 

framställs som ett kön och som något som motsätter normen, där normen antas vara det 

manliga (Sky 2009, s. 29).  

 

Behovet av genusmedvetenhet i läromedel 

Det är centralt att inom pedagogisk forskning undersöka sociala institutioner såsom 

skolor, vilka avser att fostra och undervisa individer. Detta har också bidragit till att 

genus och konstruktionen av kön alltid har varit aktuellt inom institutioner som skolor. 

Före grundskolereformen ansågs flickor och pojkar vara i behov av olika kunskap, och 

de avsågs inta olika roller. Med grund i det fostrades och behandlades de även på olika 

vis (Wernersson 2006, s. 15). Det anses vara av vikt att inom den pedagogiska 

forskningen undersöka skolans läromedel men trots detta finns det sparsamt material 
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som visat resultat från när läromedel studerats ur ett genusperspektiv (Wernersson 2006, 

s. 34).  

 

I en undersökning gjord på en läsebok för skolans yngre åldrar visar resultatet att de 

verklighetsperspektiv som kommer till uttryck i skolböckerna i kombination med bilder 

från media och sociala medier, bidrar till att forma en uppfattning om vad som anses 

vara den rätta livsstilen. Därmed blir den en norm som elever försöker eftersträva och 

den kan även bidra till “vi mot dom”-attityder. Vidare menas att texternas språkbruk och 

tilltalsformer har betydelse för vem som inkluderas eller exkluderas (Eilard 2006, ss. 

242-244).  I ett specifikt stycke i den undersökta läseboken, knackar tre pojkar på till 

flickornas omklädningsrum för att hämta ett par skor som en av pojkarna har glömt 

kvar. I omklädningsrummet är det flickor som byter om efter gymnastiken. Här skildras 

ett oskyldigt småpojksperspektiv när pojkarna sedan talar om flickornas bröst. Detta är 

trots allt inte är ett barnperspektiv eller en kvinnas perspektiv, istället får läsarna ta del 

av en manlig objektifierad kvinnosyn med den tillhörande grabbiga jargongen som 

präglar detta stycke. I slutdiskussionen förtydligas att det via diskursanalysen visar sig 

att författaren av läseboken försöker skildra skolvardagen ur ett barnperspektiv men att 

vuxenperspektivet lyser igenom allt för ofta. Vidare hävdas att vuxendiskursen riskerar 

att inplantera fördomsfulla attityder i homogena svenska klasser (Eilard 2006, ss. 254, 

258).  

 

Skolverkets forskare har funnit brister i läromedel granskade ur ett genusperspektiv. Det 

är således få av böckerna som präglas av jämställdhet. Samtliga granskade böcker har 

avsnitt om såväl feminism och genus men dessa avsnitt är inte integrerade i övrigt 

innehåll, utan hålls separat i egna avsnitt, vilket anses problematiskt (Höglund 2006, ss. 

55-56). Hultén (2011) menar att mannen fortfarande framställs som norm i många av de 

läromedel som används i skolan. Vidare hävdas att läromedelsförfattare är tvungna att 

förstå sin makt, samt hur normativitet skapas.  

 

Behovet av genusmedvetenhet inom religionsdidaktiken 

Lärare har ett ansvar att granska det egna sättet att se på religion eftersom det egna 

synsättet existerar parallellt med möjligheterna till att koppla religion till ett 

genusperspektiv. Läraren behöver ha kännedom om såväl genusfrågor som sakkunskap i 
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religionsämnet, både ämnesteoretiskt och ämnesdidaktiskt för att ett genusperspektiv 

ska kunna användas i religionskunskapsämnet. En lärare i religionskunskap som vill 

arbeta med genusperspektiv behöver själv ta reda vad hens ställningstaganden bottnar i, 

när det kommer till frågor som exempelvis handlar om tolkning, makt, traditioner, 

förändring, religiös övertygelse, tro och vetenskap. Denna medvetna reflektion handlar 

inte om att läraren ska berätta för eleverna om hen är troende eller inte. Det handlar 

snarare om att på ett så primärt och didaktiskt kompetent sätt som möjligt, erbjuda 

eleverna en ingång till ämnet religionskunskap (Lundberg 2016, s. 30).   

 

Wernersson (2006, s. 35) förklarar att det i en avhandling skriven inom 

religionsdidaktiken av Christina Osbeck (2006), framkommer att genus och 

maktordningar tenderar att förstärkas och bibehållas såsom den lärobok, vilken 

undersöktes såg ut. Vidare ansågs social ordning, maktordningar och genus vara 

relevant att synliggöra. Den bok som undersöktes och analyserade är anpassad för 

åldrarna 13-16 år och bokens namn är Liv och religion. Religionskunskapsämnet har 

stor potential att bidra med alternativa perspektiv men detta förekommer inte i 

läroboken som granskades, vilken snarare visar upp en “verklighet som handlar om 

auktoritär maktutövning, social hierarki och stereotypa genusmönster” (Osbeck 2006, 

ss. 362, 372).  

 

Kvinnan i läromedelsanalyser gjorda av studenter 

Nedan presenteras tre studentuppsatser. Vidare kommer endast det som är aktuellt att 

tas med. Studentuppsatserna presenteras med den äldsta först och den nyaste sist.  

 

Lisa Jacobsson har skrivit uppsatsen Ännu en genusanalys? En granskning av hur 

kvinnor och män framställs i islam och hinduism (2013) vid Göteborgs Universitet. 

Syftet med uppsatsen är att ur ett genusperspektiv se vad två olika läromedel skapar för 

bild av mannen respektive kvinnan. Jacobsson fokuserar på religionerna islam och 

hinduismen (Jacobsson 2013, s. 5), dock nämns endast resultatet för undersökningen 

som berör islam nedan eftersom vi anser den delen mer relevant för vår undersökning. I 

studien har det utgåtts från genusteorin och kvalitativ innehållsanalys men även 

genustrappan har nyttjats som analysverktyg. De läromedel som undersöks i Jacobssons 

uppsats är Religion- helt enkelt (2012) av Börge Ring och Söka svar (2012) av Leif 
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Eriksson och Malin Mattsson Flennegård (Jacobsson 2013, ss. 8, 10, 12). Resultatet 

visar att genusmedvetenheten i läromedlen som analyserats vare sig är hög eller låg 

baserat på analysverktyget, genustrappan. I de granskade läromedlen uppmärksammas 

inte att alla kvinnliga respektive manliga muslimer inte har samma levnadssätt. Detta 

bidrar till att den islam som framställs i läromedlen kan tolkas vara den sanna bilden av 

islam eftersom de verkliga variationerna inte framhävs. Det finns möjligheter att lyfta 

genus och genusroller till diskussion i läromedlen men läromedelsförfattarna har aktivt 

valt bort den möjligheten. Det existerar alltså inte någon diskussion beträffande genus 

som social konstruktion i läromedlen. Kvinnan marginaliseras i läromedlen när 

religionen beskrivs i generella termer, vilket leder till att kvinnor framställs som att de 

inte spelar någon roll eller fyller någon funktion. Detta blir tydligt när kvinnor 

osynliggörs när läromedlen beskriver viktiga personer inom islam, islams uppkomst och 

islams grundare. Kvinnor synliggörs dock när de diskuteras utifrån kvinnans roll och 

kvinnans ställning (Jacobsson 2013, ss. 29-30).   

 

Dahlquist har skrivit uppsatsen Reproduceras genus i religionsämnets läroböcker? En 

diskursanalys över två valda läroböcker för religionskunskap på gymnasieskolan (2015)  

vid Karlstad Universitet. Syftet med Dahlquist uppsats är att: “med hjälp av 

diskursanalys av texter och innehållsanalys av bilder undersöka genuskonstruktioner i 

två valda läromedel för religionskunskap för gymnasiet” (Dahlquist 2015, s. 2). Det är 

dock endast resultatet av diskursanalysen på läromedlens texter som presenteras nedan 

eftersom vi inte anser innehållsanalysen för bilderna vara relevant för vår undersökning. 

De läromedel som Dahlquist analyserar är: Religion – Helt enkelt av Börge Ring och 

Religion 1 för gymnasiet av Lennart Göth, Katarina Rüter Lycken och Veronica 

Wirström (Dahlquist 2015, ss. 7-8). I analysen använder Dahlquist (2015, s. 13) teorin 

om genussystemet, som förknippas med författaren Yvonne Hirdman. I analysen av 

läromedlen hävdar Dahlquist (2015, s. 16) att läroboken Religion- Helt enkelt ger 

exempel som anses stereotypiska för kvinnor respektive män. Exempelvis att “det är 

pojkar som tillbringar mer tid framför dataspel samt att flickor är seriösa i sin skolgång 

och känner förtvivlan när det inte går som beräknat” (Dahlquist 2015, s. 17). Detta kan 

“ses som ett exempel på det som Hirdman kallar för ett isär-hållande mellan könens 

arbetsfördelning och vad som anses vara manligt och kvinnligt” (Dahlquist 2015, s. 17). 

Resultatet visar att det inte förekommer stereotypiska uttalanden inom de fem 

världsreligionerna i läroboken Religion- helt enkelt, dock kan religionerna anses 
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beskrivas med mannen som norm på grund av att läromedlen lyfter historiska och 

kulturella syner på genusföreställningar. Vidare menas att religionerna textmässigt 

beskrivs utifrån ett manligt perspektiv (Dahlquist 2015, ss. 19-20). Det andra 

läromedlet, Religion 1 för gymnasiet framställer mannen som norm, vilket förstärks 

genom att mannen tilldelas yrkesbenämningar. Mannen beskrivs således som aktiv 

medan kvinnan kan anses vara passiv. Genus framställs som något statiskt där kvinnor 

respektive män har specifika roller och egenskaper. Mannen och mannens handlingar 

tolkas i texten som det normala, vilket gör kvinnan till något avvikande och den andra 

(Dahlquist 2015, s. 29).  

 

Jesper Wigren har skrivit uppsatsen En feministisk analys av läromedel i 

religionskunskap (2017) vid Umeå Universitet 2017. Uppsatsens syfte är att undersöka 

och analysera vad kvinnor har för plats i läromedel för gymnasiet, samt att undersöka 

och analysera hur kvinnorna i dessa läromedel framställs. I uppsatsen nyttjas 

brukstextanalys och feministisk ståndpunktsteori för undersökningen och analysen. De 

läromedel som undersökts och analyserats är Religionskunskap 1 – Om mening, värde 

och tro av Olof Franck, Religion 1 för gymnasiet av Lennart Göth och Religionskunskap 

1 – En människa, tusen världar av Robert Tuveson (Wigren 2017, ss. 1-5). Läromedlen 

granskas och religionerna analyseras var för sig. I läroboken Religionskunskap 1 – Om 

mening, värde och tro beskrivs kvinnan inom judendomen i sin roll som hustru och 

moder, medan männen beskrivs som ledare. Vad gäller kristendomen i denna lärobok 

nämns endast ett kvinnligt namn som verkar av betydelse, vilket är Jesus moder, Maria, 

som beskrivs i sammanhanget att hon födde Jesus genom jungfrufödsel. I kapitlet som 

berör islams historia nämns ett kvinnligt namn och det är Khadidja, dock beskrivs hon 

endast som Muhammeds fru och en änka. I läroboken Religion 1 för gymnasiet förklaras 

kvinnan vara central som den moder, vilken måste existera för att det ska vara möjligt 

att födas till jude. I kapitlet om kristendomen nämns kvinnor i samband med att de 

besökte Jesus men de namnges inte. Jesus moder Maria beskrivs sedan som det 

viktigaste av alla helgon men det ges ingen orsaksförklaring. Kapitlet om islam nämner 

i dess början Khadidja som Muhammeds första fru (Wigren 207, ss. 10-16). I läroboken 

Religionskunskap 1 – En människa, tusen världar beskrivs det i kapitlet som berör 

judendomens inledande del, att kvinnor nämns som fruar men inte via namn (Wigren 

2017, s. 17). I kapitlet som berör kristendomen namnges 16 män och sex kvinnor, där 

kvinnorna främst beskrivs som mödrar och fruar (Wigren 2017, ss. 19-20). Även i 
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kapitlet som berör islams historia nämns kvinnor som mödrar, hustrur och döttrar. 

Muhammeds dotter Fatima beskrivs också som “ödmjuk” (Wigren 2017, s.20). I 

analysen framkommer att läsaren av läromedlen, alltså eleverna, ges intrycket av att 

männen dominerar inom religionerna medan kvinnorna marginaliseras. Genom att 

läroboksförfattarna framställer religionerna på detta sätt kan det riskera att elever 

befäster det ojämna innehållet som sanningar. Vidare minimeras kvinnors betydelse och 

med ett hierarkiskt perspektiv ses kvinnor lägre ställda än männen (Wigren 2017, s. 23).  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Kvinnan har genom tiderna blivit marginaliserad inom historien på grund av att 

forskningen har präglats av androcentrism. Detta har lett till att kvinnorna har 

framställts som mindre viktiga och till att kvinnornas bidrag i samhälle, kultur och 

historia gått förlorat. Det är tydligt att kvinnan enligt undersökningar som gjorts på 

läromedel också marginaliseras där, trots att det hävdas finnas såväl behov som belägg 

för genusmedvetenhet i både undervisning och läromedel. Genusmedvetenheten ska 

genomsyra hela undervisningen och inte begränsas till enstaka och specifika kapitel om 

genus eller kvinnan eftersom sådana kapitel snarare stjälper än främjar. Det har enligt 

forskning framgått att läromedlen brister gällande genusmedvetenheten och resultaten 

tyder på att mannen fortfarande visas upp som norm för mänskligheten i läromedlen. 

Resultat av forskning visar även att maktordningar och genus tenderar att bibehållas och 

förstärkas om läromedlen fortsätter att utformas på samma vis. 

 

Teori och Metod 

Nedan presenteras den valda teorin för denna undersökning, där ett genusteoretiskt 

perspektiv antas, samt den valda metoden, vilken är diskursanalys.  

 

Teori  

I denna undersökning utgår vi från ett genusteoretiskt perspektiv och i undersökningen 

analyseras utvalda läromedel genom detta, där genus ses som en social konstruktion.  På 

1960-talet observerades att elevers villkor inte bara baseras på klass, utan även på kön. 
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Begreppet könsroll kom då att bli diskuterat och det menades att kvinnor och män inte 

föddes in i könsroller utan fostrades till att anta dem. Kort därefter togs ett nytt begrepp 

till användning, vilket var begreppet genus, som syftade på att kön var det biologiska 

könet medan genus var det kön kvinnor och män socialiserades in i och formades till. 

Det har nu skett ytterligare utveckling, där feministiska forskare till stor del fokuserar på 

språket och användningen av språket (Hjälmeskog 1999, s. 305). Vidare förklaras att: 

 

Denna förändring kan ses som en utveckling av distinktionen mellan kön och 

genus, med andra ord en utveckling av ett synsätt som innebär att genus 

uppfattas som en socialt kulturellt betingad tolkning av könet (Hjälmeskog 

1999, s. 305).  

 

Genom att fokus har flyttats till språket kan också könet ses som en diskurs. 

Sammanfattningsvis har således den feministiska forskningen utvecklats från 1960-

talets sätt att diskutera kön i form av könsroller, till dagens övertygelse om att se könet 

som en diskurs (Hjälmeskog 1999, s. 306).  

 

I denna undersökning ligger fokus likt inom den feministiska teoribildningen på att 

synliggöra genussystem. Genussystemet kan förklaras vara ett mönster som bidrar till att 

forma olika individers identitet, utifrån vad som hävdas vara feminint och maskulint i 

såväl samhälle som kultur. Vad som anses just feminint och maskulint är inte statiskt, 

utan föränderligt över tid och kultur. Dikotomier, vilket står för isär-hållande mellan 

könen, i kombination med att det maskulina anses vara mer värdefullt än det feminina 

kan dock ses vara statiskt. Vidare existerar det en hierarki mellan det maskulina och 

feminina, där det maskulina har ett högre värde. När mannen samtidigt som att könen 

separeras också betraktas som norm innebär det att kvinnan blir den andra. Den som 

vare sig är man eller norm. Män och kvinnor blir varandras motpoler och om mannen 

anses vara aktiv anses kvinnan vara passiv och så vidare. I undersökningen fokuseras 

det även på att granska huruvida läromedlen bidrar till genuskontraktet. Genuskontraktet 

innebär att det existerar ett slags kontrakt mellan könen, vilket påverkar vad som anses 

feminint respektive maskulint. Det råder således en tyst överenskommelse inom 

specifika kulturer och sociala umgängen som nedärvs från generation till generation. 

Detta leder till att de möjliga variationerna av kvinnor och män går förlorade 

(Hjälmeskog 1999, ss. 307-309).  



 

21 

 

 

Genus skapas genom tre processer som alla samverkar med varandra, vilka är: den 

symboliska processen, den strukturella processen och den individuella- eller 

socialisationsprocessen. I denna undersökning utgår vi från dessa genom att tolka det 

som att: den symboliska processen avser före-ställningar och förgivet-taganden om 

dikotomier av det feminina respektive maskulina, vilket medför att läromedelsförfattare 

eventuellt gör antaganden gällande att kvinnor inte spelat lika stor roll som män inom 

historien (Hjälmeskog 1999, s. 310). Den strukturella processen är en följd av den 

symboliska processen och innebär att exempelvis “Kvinnor återfinns inom vissa yrken 

och män inom andra, kvinnor gör vissa arbetsuppgifter inom hushållets ram och männen 

det andra etc” (Hjälmeskog 1999, s. 310). Detta kan betyda marginalisering av kvinnor i 

läromedel på grund av läromedelsförfattares föreställningar och förgivet-taganden 

gällande att kvinnor inte varit aktiva i historien, trots att de faktiskt varit det. 

Avslutningsvis utgås det i denna studie från att kvinnliga respektive manliga elever 

själva antar de föreställda feminina respektive maskulina rollerna, som framställs i 

läromedlen genom den individuella- eller socialisationsprocessen (Hjälmeskog 1999. s. 

310).  

 

Metod 

I vår undersökning används diskursanalys med grund i att ordet bär makt och att skriven 

text påverkar läsaren. Ordets makt bidrog för oss med funderingar gällande huruvida 

elever kan bli påverkade av att läsa läromedelstexter. Det utmynnar även i en reflektion 

över att vi som blivande lärare kommer behöva bedöma hur passande 

läromedelstexterna är för vår undervisning. Inom diskursanalysen anses att läsaren och 

hens verklighet påverkas eftersom skriven text fungerar som en tvåvägsspegel, där 

texten reflekterar verkligheten samt bidrar till skapandet av den sociala världen och de 

sociala relationerna i den (Adolphus 2017). Diskursbegreppet innebär en syn på 

verkligheten som att den konstrueras av språket (Bergström & Boréus 2009, s. 305). 

Vidare existerar specifika regelsystem inom olika diskurser, vilka styr vad som anses 

vara rätt respektive fel kunskap, samt vem som ges makt att tala med auktoritet 

(Bergström & Boréus 2009, s. 309). Detta kan innebära att kvinnor ges mindre utrymme 

än män inom vissa textsammanhang i läromedel.  
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Diskursanalys kan knytas till makt och olika maktordningar på grund av att 

regelsystemen för hur språk nyttjas inom diskurser begränsar individer och får dem att 

anpassa sig efter dessa (Bergström & Boréus 2009, s. 306). Hegemoni är ett begrepp 

som används för att beskriva när de rådande uppfattningarna som styr samhället inte 

utmanas, även om det finns uppenbara bevis för att vissa grupper, såsom att exempelvis 

kvinnor är underordnade män i samhället. Makt behöver inte riktas utåt och synas på ett 

tydligt sätt, utan kan utspela sig som värderingar och föreställningar inom exempelvis 

utbildning (Bergström & Boréus 2009, s. 321). Diskursanalysen kan således bidra till att 

uppmärksamma marginaliseringen av kvinnan i läromedlen, vilket även möjliggör 

synliggörande och ifrågasättande av den rådande hegemonin.  

 

Inom diskursanalysen avses inte att undersöka grupper och relationer inom dessa, 

istället ses de språkliga uttrycken som det centrala: 

 

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, s. 305).  

 

Med stöd i detta menar vi att läromedelstexter kan påverka elevers syn och skapande av 

sin verklighet. Vidare är språket och användningen av språk aldrig neutralt, vilket innebär 

att det alltid har makt att påverka och forma identiteter såväl som trosuppfattningar och 

relationer (Bergström & Boréus 2009, s. 326). Språket är en central del i människans 

hantering av den egna situationen, sin omgivning, sig själv och i relationer till andra. 

Språket och kommunikationen bidrar och påverkar också till stor del hur det personliga 

självet konstrueras och omkonstrueras. Användandet av språket och hur människor talar 

om det som i vardagslivet anses vara verkligheten bidrar också till att skapa den 

verklighet som människor befinner sig i. Genom detta perspektiv är individen tvungen att 

anpassa sitt sätt att tala om den rådande verkligheten för att bli inkluderad i gruppen. 

Människor är tvungna att anpassa sig till olika roller, vilket också innebär att det existerar 

normer att följa inom dessa. Exempelvis finns det ett normativt sätt att vara för kvinnor, 

män, elever, lärare och så vidare, vilket innebär varierande förväntningar att leva upp till i 

olika situationer (Hjälmeskog 1999, s. 311).  
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Genom ovan beskrivet perspektiv när språket anses skapande, används ofta istället 

begreppet diskurs (Hjälmeskog 1999, s. 312). Diskurs kan beskrivas som att: 

 

Det finns regler som konstituerar och styr vad som sägs och skrivs vid en viss tid, i en 

viss kontext. Ett sätt att precisera, att det är dessa omedvetna eller mer eller mindre 

medvetna regler det handlar om, är med begreppet språkspel (Hjälmeskog 1999, s. 

312).  

 

Människor som kan ett hantera språkspelets oskrivna regler förstår också hur de ska 

uppföra sig för att passa in. Det innebär även att språkspelet styr såväl vad och vem som 

talar i olika sammanhang, vad som sägs, vem som förväntas att tala med auktoritet, samt 

vem eller vilka som ämnas att lyssna. Det innebär även att elever som inte förstår 

språkspelets oskrivna regler upplever sig utanför och exkluderade i undervisningen 

(Hjälmeskog 1999, s. 312).  

 

Könsidentitet går inte att förklara genom att studera vare sig psykologi eller biologi. Det 

förespråkas istället att studera historiska specifika diskursiva praktiker som skapar, 

upprätthåller och för vidare normativa förväntningar gällande just könsidentitet 

(Hjälmeskog 1999, s. 312). Framhävandet av diskurser och dess konsekvenser kan bidra 

med möjligheter för samtal om utbildning som både är av granskande och öppen art 

(Hjälmeskog 1999, s. 323). Genom diskursanalysen kan framställningen, synliggörandet 

och marginaliseringen av kvinnor i de utvalda läromedlen således uppmärksammas och 

problematiseras. I sin tur kan detta leda till att vi som lärare kan bidra med kritiska och 

öppna samtal om utbildning, vilket kan bidra till att elever i allmänhet ges chans att bli 

mer inkluderade i undervisningen.  

 

Analytiska begrepp 

Vi har analyserat resultatet av vår undersökning utifrån specifika analytiska begrepp, 

vilka är: genussystemet, kvinnan som den andra, genuskontraktet, dikotomier, 

aktiv/passiv, hierarki, symboliska processen, strukturella processen, individuella- eller 

socialisationsprocessen, och hegemoni. Dessa begrepp anses relevanta för analysen med 



 

24 

 

grund i den teori och metod som nyttjats i denna undersökning, samt efter att vi 

undersökt läromedlen och sammanställt resultatet av empirin. Genom användandet av 

analytiska begrepp från det genusteoretiska perspektivet och diskursanalysen kan vi 

förstå varför kvinnan synliggörs och marginaliseras i läromedlen, samt förklara vad 

detta kan leda och bidra till. 

 

Svårigheter 

Bergström och Boréus förklarar begreppet modalitet: 

 

Med modalitet brukar menas i vilken utsträckning som en, t.ex. en politisk ledare, kan 

tänkas knytas till ett specifikt innehåll. I vilken utsträckning är det troligt att en person 

som uttrycker något står bakom vad som uttrycks (Bergström & Boréus 2009, s. 323).  

 

Vi menar att detta kan relateras till läromedel och läromedelsförfattare. Det har således 

uppstått viss svårighet gällande att skilja på om det är religionerna som beskrivs 

värderingsfritt eller om författarnas underliggande värderingar kommer till uttryck i 

läromedlen. Med grund i detta har vi i Resultat 1 redogjort för tillfällen av relevans där 

kvinnor nämns i läromedlen. Vi har sedan analyserat de tillfällen där det tolkats som att 

läromedelsförfattarna verkar ha gjort aktiva val gällande hur kvinnan framställs, samt 

var och när kvinnan synliggörs och marginaliseras.  

 

 

Material 

De läromedel som valts ut för denna undersökning är En människa, tusen världar: 

religionskunskap 1 (2015) av Robert Tuvesson, Religion 1 av Birgitta Thulin och Sten 

Elm (2012), samt Religion - helt enkelt av Börge Ring (2012). I inledningen för 

läromedlet En människa, tusen världar förmedlas att innehållet i läromedlet baseras på 

lgy11 och det centrala innehållet, samt kursplanen som religionskunskap 1 för 

gymnasiet bygger på (Tuvesson 2015, s. 7). I förordet till läromedlet Religion 1 framgår 

att genus finns med som ett perspektiv i läroboken. Det förklaras även att läromedlet är 
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anpassat för lgy11 och gymnasieskolans kursplan för religionskunskap 1 (Thulin 2012, 

s. 1). Även Religion helt enkelt är anpassat för lgy11. 

 

Avgränsningar  

Nedan presenteras de avgränsningar som gjorts för de läromedel som valts ut för denna 

undersökning, samt de avgränsningar som berör vår benämning och uppdelning av kön.  

Läromedel 

De läromedel som valts ut för denna undersökning är samtliga anpassade för lgy11. 

Dessa läromedel har valts ut för att vi anser dem vara mest relevanta att undersöka med 

utgångspunkt i att all undervisning ska bedrivas utifrån aktuella läroplaner. Läromedlen 

har också valts ut för att vi i denna undersökning såg behov av att begränsa materialet vi 

undersökte. 

Kön och identitet 

Vi anser det viktigt att poängtera att vi är väl medvetna om att det inte endast existerar 

kvinnligt och manligt kön, i den bemärkelsen att det bortses ifrån biologiskt kön. Fokus 

i vår undersökning ligger dock på att granska framställningen av kvinnan, vars synlighet 

i läromedlen kommer att jämföras med mannens. Detta är alltså orsaken till att vi endast 

nämner kvinnligt respektive manligt kön och genus i undersökningen.  

 

Materialbearbetning  

Nedan tydliggörs och förklaras det hur vi bearbetat läromedlen för denna undersökning.  

Läromedel 

Bergström och Boréus (2009, s. 358) hävdar att det för att genomföra en diskursanalys 

krävs noggrann läsning av läromedlen som används i undersökningen. Av den 

anledningen skummades materialet först igenom för att få en överblick och sedan 

närlästes materialet ett flertal gånger. Detta bidrar till att speciella mönster blir synliga i 

texterna och har sin grund i diskursanalysens betoning på att språket bidrar till att 

konstruera verkligheten. Vi valde att leta efter specifika ord när skumläsningen utfördes, 

såsom kvinna, dotter, mor, jungfru, helgon, samt kvinnliga namn. Vi valde även att leta 



 

26 

 

efter ord såsom män, Gud, profeter, och manliga namn, vilket gjordes för att möjliggöra 

vetskap angående i vilka textsammanhang kvinnan blir synliggjord, samt marginaliserad 

i jämförelse med mannen. Vi skrev ned sidorna där vi fann dessa begrepp eller begrepp 

som gick att koppla till dessa, för att sedan gå tillbaka till de sidorna och utföra 

närläsningen.  

 

I resultat I skrevs först alla textsammanhang där en kvinna nämndes ned. Därefter gick 

vi tillbaka till både läromedelstexterna och texten i Resultat I, när vi utförde analysen i 

Resultat II. Detta gjordes för att möjliggöra kontrolläsning när det uppstod dilemman 

kring att förstå huruvida det var religionen som framställdes värderingsfritt eller om det 

skett en reaktion på läromedelsförfattarens urval och formuleringar. Stora mängder från 

Resultat I analyserades genom det genusteoretiska perspektivet men vi insåg att det tog 

upp allt för stort utrymme och heller inte gjorde Resultat II tydligare. Av den 

anledningen utfördes en sammanställning av huvudpoängerna från den stora analysen vi 

utfört, vilken presenteras som Resultat II. Slutligen valde vi även att reducera och 

sammanställa materialet i Resultat I eftersom omfånget var för stort och heller inte 

bidrog med mer klarhet. Vi såg då till att spara de exempel vi utgått från i vår analys av 

det empiriska materialet.  

 

 

Resultat I – beskrivning av det empiriska materialet 

Nedan följer resultatet av den bearbetning, vilken skett för undersökningen som gjorts 

på läromedlen: En människa, tusen världar, Religion 1 och Religion - helt enkelt. 

Resultatet av undersökningen redovisas under rubriker, där religionerna och specifika 

teman presenteras var för sig.  

 

Judendomen  
 

Kvinnor och män inom judendomen 

 

Kvinnorna presenteras i samtliga läromedels avsnitt rörande religionernas historia 

många gånger som hustrur, fruar och döttrar. I Tuvesson (2015, s. 105) framgår detta 
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bland annat när kvinnor inom judendomen nämns i sammanhangen som Noaks “hustru” 

och Noaks söners “hustrur”. Det förklaras också att de tre förbunden som Noak, 

Abraham och Moses ingick med Gud är av vikt.  

 

I Rings kapitel om judendomen redogörs att Moses levde och verkade på 1200-talet f. 

Kr, samt att han föddes i Egypten och att han gömdes i vassen vid Nilen. Det förklaras 

också att Moses räddades av Faraos dotter, samt att han sedan fick växa upp vid det 

kungliga hovet (Ring 2012, s. 70).  

 

Thulin och Elm (2012, s. 43) inleder sitt kapitel om judendomen med en presentation av 

Moses och det förbund han ingick med Gud. I det sammanhanget nämns två kvinnor, 

dock inte vid namn och endast som Moses mor, vilken lade Moses i en korg vid Nilens 

strand och Faraos dotter, som fann Moses och fostrade honom som sin egen son. 

 

Kvinnor och mäns olika roller inom judendomen 

Läromedlen synliggör vilka skilda sysslor kvinnor och män har inom religionerna. 

Thulin och Elm (2012, s. 54) redogör för att kvinnornas huvuduppgift inom den 

ortodoxa judendomen är att föda barn och att ta hand om hemmet, medan männens 

uppgift är att studera Torans bud, samt att spendera sin tid i livet till att studera Talmud.  

 

Ytterligare ett exempel på när kvinnor och mäns olika villkor nämns är när Tuvesson 

beskriver att mannen och kvinnan ska visa hänsyn och försynthet till varandra i ett 

traditionellt judiskt äktenskap. Trots detta är mannen enligt tradition överordnad 

kvinnan, dock bör tilläggas att kvinnan anses vara familjens överhuvud. Kvinnan har 

enligt traditionen specifika sysslor i hemmet, exempelvis att tända sabbatsljusen, samt 

att föra vidare sina kunskaper om såväl religionen som att sköta hemmet till sina döttrar. 

Vidare förklaras både judar och judinnor ha rätt att begära skilsmässa. Kvinnans 

sexualitet anses vara naturlig men målet med den är att föröka sig och om detta inte är 

möjligt bör mannen skilja sig från kvinnan och gifta om sig för att kunna få barn. Vidare 

skrivs att det judiska kvinnoidealet är att kvinnan ska vara heterosexuell och föda barn 

(Tuvesson 2015, ss. 120-121).  
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Problematiserande av kön inom judendomen 

Både Tuvesson och Ring har gjort vissa försök att problematisera kön och ett exempel 

på detta är när Tuvesson (2015, s. 199) förklarar att det finns flera framgångsrika 

judiska kvinnor. Ett exempel är Rosalind Yalow som 1977 fick nobelpriset i medicin. 

Rosalind kom att bli många judiska kvinnors förebild av den anledningen att hon blev 

ett bevis på möjligheten att kombinera barnafödande, familjeliv och karriär. Här 

beskrivs även att många av de viktiga personerna som synliggörs i Tanakh är kvinnor, 

med exempel som Sara, Ester och Rakel. De nämns dock inte varför dessa personer är 

viktiga eller vad de gjort. I samma stycke förklaras att dessa religiösa texter framhäver 

mannen som norm och att detta förmodligen beror på att dessa heliga skrifter är skrivna 

i en annan kontext och samtid än den vi lever i idag. Tuvesson beskriver också att det 

inom den ortodoxa judendomen finns belägg för att se kvinnan som underordnad 

mannen eftersom morgonbönen inom vissa församlingar inleds med “Prisad vare du, 

Vår herre Gud, Universums härskare, som inte skapade mig till kvinna” (Tuvesson 

2015, s. 120). Vidare problematiserar Tuvesson kön inom den ortodoxa judendomen 

genom att förklara att kvinnan blir avvikande när mannen görs till norm.  

 

Kvinnor och mäns synlighet i namn inom judendomen 

I Tuvessons kapitel om judendomen förekommer det 17 manliga namn och 11 

kvinnliga. Det är dock flera av de kvinnliga namnen som endast framställs som just 

namn och utan vidare beskrivning på vem de är eller vad de bedrivit för handlingar. 

Thulin och Elms kapitel om judendomen innehåller 14 manliga namn och endast ett 

kvinnligt. I Rings kapitel om judendomen figurerar fem manliga namn och tre kvinnliga. 

 

Kristendomen  

 

Kvinnor och män inom kristendomen 

Samtliga läromedelsförfattare skriver om Jesus uppståndelse, om än på olika vis och 

med olika innehåll. Kvinnorna, vilka kom till graven efteråt synliggörs olika mycket 

och på olika sätt. Thulin och Elm (2012, s. 63) förklarar att Jesus återuppstod efter sin 
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död och att han då visade sig för några kvinnor. Kvinnorna nämns således inte vid 

namn. Därefter framgår det att Jesus även visade sig för sina lärjungar och sade till dem 

att gå ut och predika hans lära för samtliga människor.  

 

Det förklaras i Tuvesson (2015, s. 173) om Jesus som uppstod tre dagar efter sin död 

och att han då visade sig för sina lärjungar, vilket stämmer men i detta läromedel 

utelämnas helt de kvinnor som fann den tomma graven först och sedan gick för att 

informera lärjungarna.  

 

Ring (2012, s. 87) beskriver att de första som fann Jesus grav tom var några kvinnor. 

Vidare förklaras att Jesus hade återuppstått och att han sedan visade sig för sina vänner 

och lärjungar. 

 

Angående Jungfru Maria gäller samma sak som ovan. Hon nämns i samtliga läromedel 

men på olika sätt. Tuvesson (2015, ss. 135-136) redogör för Jungfru Maria men främst i 

den bemärkelsen att hon är Jesus mor och att hon blev gravid genom jungfrufödsel. 

Jesus mor Maria förklaras även bli hyllad under katolska gudstjänster genom 

användandet av rosenkransen (Tuvesson 2015, s. 168).  

 

Jungfru Maria nämns i Ring (2012, s. 109) som det viktigaste helgonet, där hon beskrivs 

som Jesus moder. Hon kallas även för Madonnan. Under olika epoker har människor 

varit rädda för att Jesus skulle vara med att döma vidare om de skulle få tillgång till 

himlen, vilket ledde till att människor vände sig till Mariadyrkan. Hon förklaras i 

kontrast till Jesus ha blivit en trygg modersgestalt att förlita sig på. 

 

Maria beskrivs som ett av de främsta helgonen i Thulin och Elms läromedel. I det 

vänstra nedre hörnet existerar även en bild på det svenska helgonet Heliga Birgitta. Det 

ges dock ingen förklaring till vem Heliga Birgitta var eller vad hon gjort (Thulin & Elm 

2012, s. 81). 

 

Katharina von Bora beskrivs i Tuvesson (2015, s. 146) ha levt 1499-1552. Hon nämns i 

det sammanhanget att Martin Luther gifte sig med henne trots att hon var en nunna. 

Katharina beskrivs ha varit påverkad av Luthers lära, vilket ledde till att hon i sällskap 

med 8 medsystrar lämnade klosterlivet. Därefter kom Katharina att ses som en av 
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centralgestalterna i reformationen och hon kom att ha inverkan på familjelivet inom 

protestantismen.  

 

Thulin och Elm (2012, s. 69) nämner Katarina von Bora i textsammanhanget att hon var 

en före detta nunna som Martin Luther gifte sig med. Martin Luther förklaras ha varit en 

man som hyllade familjeliv och arbete.  

 

Gud är manlig och kvinnan bär skuld 

I de allra flesta textsammanhang i samtliga läromedel framställs Gud som manlig och 

människan som kvinna baserat på de pronomen som används i de skrivna texterna. Det 

framträder bland annat i Tuvessons kapitel om kristendomen, som inleds med en kort 

bakgrund där det förklaras vem som är kristen. Stycket följs upp av ett citat av den 

apostoliska trosbekännelsen, där det framgår att Gud är en man: “Vi tror på Gud, 

allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare. Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, 

vår Herre, /.../” (Tuvesson 2015, s. 133).  I avsnittet om gudsuppfattning och 

människosyn framgår det att “Gud möter människan i tre skepnader: Fadern, Sonen och 

Anden” (Tuvesson 2015, s. 152). Det framgår senare även att människan är skapad till 

Guds avbild (Tuvesson 2015, s. 153).  Människan nämns istället som någon med 

kvinnligt kön. Det står “ 

 

En vanlig tanke bland kristna är att Jesus död på korset var ett sätt för Gud att 

själv ta på sig straffet för människans synder. På så sätt blir Jesus korsfästelse 

ett sätt att sona den skuld människan har stått i till Gud alltsedan syndafallet. 

Hennes tro på Jesus som Guds son leder till frälsning (Tuvesson 2015, s. 155).  

 

Här beskrivs människan som en kvinna genom användandet av pronomen 

henne/hennes. Tidigare i boken beskrivs människan som vare sig kvinnlig eller manlig. 

Det framgår då att en kristen individ är någon som är döpt och att “hen” tror på Jesus 

som guds son (Tuvesson 2015, s. 133).  
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Kvinnor och mäns synlighet i namn inom kristendomen 

I Tuvessons kapitel om kristendomen florerar 26 manliga namn och åtta kvinnliga. I 

Thulin och Elms kapitel om kristendomen figurerar 23 manliga namn och sex kvinnliga. 

Ring skriver i sitt kapitel om kristendomen ut elva manliga namn, och två kvinnliga. 

 

Islam 
 

Kvinnor och män inom islam 

Khadija nämns i Tuvesson (2015, ss. 178-182) i sammanhanget att Muhammed gifte sig 

med henne. Vidare beskrivs hon som en framgångsrik affärskvinna och änka. 

Muhammed och Khadija fick sex döttrar, varav en var Fatima, som enligt den 

muslimska traditionen beskrivs ha varit gudfruktig och ödmjuk som person. Det 

beskrivs även att det är vedertaget att såväl Khadija och Fatima anses vara goda 

föredömen för muslimer. Vidare förklaras det att Khadija blev Muhammeds första 

anhängare. Fatima nämns på ytterligare ett ställe i boken där hon benämns som Ali ibn 

Abi Talibs hustru och Muhammeds dotter.  

 

Ring staplar upp viktiga händelser i Muhammeds liv. Det skrivs där att “Muhammed 

föds i staden Mekka. Hans far dör innan han föds och hans mor dör när han är sex år” 

(Ring 2012, s. 125), samt att “Muhammed gifter sig med Khadidja som är 40 år” (Ring 

2012, s. 125). I avsnittet som behandlar riktningar inom islam presenteras en historisk 

översikt, där Fatima nämns i sammanhanget att “Uthman mördas och efterträds av 

Muhammeds svärson Ali, gift med dottern Fatima” (Ring 2012, s. 144). I samma 

historiska översikt framgår att “Alis son Hussein dödas i Karbala i Irak” (Ring 2012, s. 

144).  

 

Khadija nämns också i Thulin och Elms bok, dock nämns hon endast i 

textsammanhanget som Muhammeds fru. Det beskrivs där att Muhammeds “/.../ 

giftermål med den förmögna köpmansänkan Khadija gjorde honom till en rik man” 

(Thulin & Elm 2012, s. 89). Vidare förklaras att Muhammed var Guds sändebud på 

jorden och att han fick sitt uppdrag av ärkeängeln Gabriel (Thulin & Elm 2012, s. 89). 

Det redogörs för Fatimas liv under rubriken “Fatimas hand”. Det beskrivs att hon var 



 

32 

 

dotter till Muhammed och Khadija. Fatima förklaras också ha fött sönerna Hassan och 

Husain och i och med detta är hon även stammoder till samtliga av profetens manliga 

arvingar. Det nämns således inget om kvinnliga arvingar. Fatimas hand förklaras vara 

en vanligt förekommande skyddssymbol i många muslimska länder och hon betraktas 

med stor respekt främst av shiiter men även av andra muslimer. Fatima förklaras också 

vara en av få kvinnliga förgrundsgestalter (Thulin & Elm 2012, s. 91). 

 

Tuvesson (2015, s. 196) skriver i kapitlet om islam om Amina Wadud-Muhsin, som 

förespråkar holistisk korantolkning. Detta innebär att Islam skulle vara en religion som 

förespråkar jämställdhet mellan kvinnor och män. Det tas också upp att islamiska 

feminister förespråkar att lyfta fram betydelsen av kvinnor i den islamiska historien, där 

några av de kvinnor som haft betydelse är Khadija, Aisha, Fatima och Maryam (Jesus 

moder Maria). 

 

Jämställdhet mellan kvinnor och män inom ett islam med olika villkor 

I samtliga läromedel framgår det att kvinnor och män är olika varandra inom islam. 

Thulin & Elm (2012, ss. 98-99) förklarar att mannen har ansvar för såväl kvinnan som 

barnen. Kvinnans uppgift är istället att ta hand om hemmet. Det är inte önskvärt att 

kvinnor har utmanande kläder på sig, vilket ofta leder till att kvinnor klär sig i slöja och 

vida kläder. Mannen anses ha ett starkare psyke än kvinnan, vilket resulterar i att 

männen har fler religiösa plikter än kvinnan. Det tas också upp att koranen anser 

kvinnor och män vara jämlikar, samt att de har samma rättigheter men att det existerar 

olikheter, såsom att kvinnan ärver hälften så mycket som mannen på grund av att 

mannen har försörjningsplikt. Mannen förklaras även vara den som tar ansvar för 

barnen från de slutat äta modersmjölk, samt i de fall då kvinnan och mannen skiljer sig. 

I samma avsnitt förklaras att en man kan gifta sig med vilken kvinna han än vill, medan 

en kvinna endast har tillåtelse att gifta sig med en muslimsk man enligt koranen. Det 

förklaras också att skilsmässa är tillåtet för båda könen men att det skiljer sig med tanke 

på att det krävs mer för att en kvinna ska få igenom en skilsmässa. Det räcker för 

mannen att begära skilsmässa, medan kvinnan är tvungen att uppge rimliga skäl som 

bevisar att hennes man inte uppfyllt de äktenskapliga plikterna.  
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I Tuvesson (2015, s. 197) framkommer att män och kvinnor inom islam har olika plikter 

som berör olika områden, där exempelvis mannens plikt är att gå till moskén på 

fredagsbön, medan kvinnan ansvarar för arbetet i hemmet och barnens uppfostran. Det 

framgår dock att det inte finns något förbud gällande att kvinnor arbetar. I samma 

stycke förklaras att kvinnan enligt koranen bör vara trogen, tystlåten och lydig. Enligt 

koranen har också mannen rätt till sista ordet i en argumentation mellan könen. Det 

beskrivs att detta traditionalistiska synsätt på skilda plikter mellan könen syftar till att 

undvika skilsmässa mellan makarna. Vidare tas ett citat från Koranen gällande kvinnans 

klädsel upp och problematiseras genom att Tuvesson presenterar hur citatet kan förstås 

genom de juridiska tolkningarna inom rättsvetenskapen. Det förklaras då att vissa tolkar 

det som att kvinnor bör täcka brösten och håret, medan andra hävdar att kvinnor bör 

täcka hela kroppen, inklusive ansikte, händer och fötter (Tuvesson 2015, ss. 205-207).  

 

Ring (2012, s. 135) redogör för att kvinnor och män enligt koranen är olika och att de av 

den anledningen har olika plikter. Dessa plikter innehar samma värde. Kvinnans och 

mannens plikter beskrivs vara baserade på kvinnlig och manlig natur och av den 

anledningen anses kvinnan ta hand om barn och hem medan mannen ska försörja 

familjen. Det förklaras även att en kvinna kan kräva att en man försörjer henne och att 

hon får behålla de pengar hon eventuellt kan intjäna på egen hand. Vidare beskrivs att 

kvinnor och män ska ha samma skyldigheter, rättigheter och möjligheter, men att den 

gamla muslimska lagen tillåter att en kvinna endast ärver hälften av vad en man ärver. 

Detta förklaras vara baserat på att kvinnor inte har någon försörjningsplikt. Tuvesson 

tydliggör att det existerar regler kring klädsel för såväl män som kvinnor inom islam. 

Både män och kvinnor uppmanas att klä sig anständigt. Män ska ha byxor som går 

nedanför knäna, ha överkroppen täckt, samt bära huvudbonad. Reglerna kring kvinnors 

klädsel skiljer sig från männens, då de uppmanas att ha kläder som sitter löst och inte är 

genomskinliga. Kläderna ska också täcka hela kroppen förutom ansikte och händer. 

Vidare förklaras det att klädselreglerna för kvinnor skiljer sig beroende på om det har 

skett en traditionalistisk eller modern tolkning av dem.  

Gud är manlig och kvinnan bär skuld 

Som tidigare nämnts framställs Gud som manlig och människan som kvinna på grund 

av valet av användandet av manliga respektive kvinnliga pronomen i samtliga 

läromedel. Detta blir extra tydligt i Thulin och Elm, där det förklaras att: “Allah är 
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världens och människans skapare och människan är hans tjänare” (Thulin & Elm 2012, 

s. 92) och: “Ändå har människan fri vilja eftersom hon kan begå syndiga handlingar” 

(Thulin & Elm 2015, s. 92).  

 

Kvinnor och mäns synlighet i namn inom islam 

I Tuvessons kapitel om islam förekommer det 20 manliga namn mot endast 6 kvinnliga. 

I Thulin och Elms kapitel om islam figurerar 10 manliga namn och tre kvinnliga. I 

Rings kapitel om islam nämns åtta manliga namn och två kvinnliga. 

 

 

Resultat II – analys av det empiriska materialet 

Nedan följer analysen av den empiriska undersökning som gjorts på läromedlen: En 

människa, tusen världar, Religion 1 och Religion - helt enkelt och redovisats i Resultat 

I.  

 

Framställningen av kvinnan i läromedlen 

 

Kvinnan som passiv 

Kvinnan framställs som en passiv ägodel till mannen i samtliga läromedel. Exempel på 

detta är när kvinnorna i kapitlet om judendomen i Tuvessons bok beskrivs som “Noaks 

hustru” och “Noaks söners hustrur”. Kvinnorna nämns endast i den kontexten och 

presenteras inte vid namn, samtidigt som vikten av de förbund som Noak, Abraham och 

Moses ingick med Gud förklaras i samma stycke. Genom det genusteoretiska 

perspektivet syns här en dikotomi, där kvinnorna hålls isär från männen genom att 

männen är aktiva i sitt förbund med Gud medan kvinnorna är passiva hustrur utan vare 

sig namn eller gärningar att utföra. Detta leder till en hierarki mellan könen då 

förbunden poängteras vara viktiga medan fruarna nämns i förbifarten utan namn, vilket 

bidrar till att genussystemet reproduceras.  
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De dikotoma föreställningarna om att kvinnan är passiv och mannen aktiv visar sig 

också i samtliga läromedel. Detta blir tydligt när det i Rings bok skrivs att Muhammed 

gifter sig med Khadidja, som att paret inte ingått äktenskap med varandra. Det blir även 

tydligt när Ali beskrivs vara gift med Fatima istället för att beskriva dem som gifta med 

varandra, samt när Hussein beskrivs vara endast Alis son och Fatima som mor 

utelämnas.  

 

Tuvesson redogör i kapitlet om kristendomen för att Katharina von Bora var en nunna 

som blev Martin Luthers fru. Det framgår också att hon var en centralgestalt inom 

protestantismen och att hon bland annat påverkade det protestantiska familjelivet. Det 

ges dock ingen vidare förklaring vad hon gjorde och vad det andra förutom familjelivet 

var. Här placeras kvinnan i kontexten hem och familj. Detta kan förstås utifrån 

genussystemet och genuskontraktet, dock kan det även bidra till att värdena kring 

genussystemet och genuskontraktet upprätthålls, vilket sker genom att 

genuskonstruktionen förs vidare till eleverna via den strukturella processen. Eleverna 

antar sedan själva rollerna för vad som anses feminint respektive maskulint genom 

individ- eller socialisationsprocessen.  

 

I Thulin och Elms bok nämns Katarina von Bora men endast i textsammanhanget att 

hon var en före detta nunna som Martin Luther gifte sig med. Martin Luther förklaras ha 

varit en man som hyllade familjeliv och arbete. Här ges kvinnan således inte ens plats 

när det skrivs om familjeliv eftersom det istället beskrivs vara Luther som intresserade 

sig för detta.  

 

Kvinnan som den andra  

Kvinnan framställs som den andra i alla tre läromedel och ett exempel på detta är när 

det i Rings bok redogörs för Moses liv. Vidare skrivs att Faraos dotter finner Mose i 

vassen vid Nilen. Kvinnan nämns här inte vid namn utan reduceras till någons dotter 

och ägodel, vilket alltså framställer henne som den andra.  

 

I Tuvessons bok förklaras Rosalind Yalow ha kommit att bli judiska kvinnors förebild 

på grund av att hon är ett bevis på att det går att kombinera barnafödande och familjeliv 
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med karriär. Denna kommentar kan bidra till tankar som “kvinnor kan också”, vilket 

innebär att kvinnors framgång inte är en lika självklar sak som mäns. Mannens 

framgång sätts som norm, vilket gör kvinnans framgång till det andra. Det som inte är 

lika bra i ett hierarkiskt perspektiv. Det bidrar även till genussystemet med tanke på att 

familjelivet anses vara feminint och självklart för kvinnan medan karriärsliv framställs 

vara en maskulin domän. Vidare nämns aldrig något om att en man lyckas ha en karriär 

och en familj parallellt. 

 

Ytterligare ett exempel när kvinnan framställs som den andra är när Tuvesson gör det 

aktiva valet att ha med en specifik bön i läromedlet. Bönen inleds med “Prisad vare du, 

Vår herre, Universums härskare, som inte skapade mig till kvinna”. Vidare hade 

Tuvesson kunnat problematisera kvinnans underläge på ett annat sätt eftersom denna 

bön inte endast sätter mannen som norm och gör kvinnan till den andra, utan även på ett 

oblygt sätt säger att kvinnan är sämre. Detta kan ses som den hegemoni, vilken bidrar 

till att hierarkin mellan män och kvinnor befästs snarare än ifrågasätts hos elever. Detta 

sker genom att språket via diskursanalysen inte anses återge verkligheten direkt, utan 

snarare är en medverkande faktor till att forma den. 

 

Kvinnan som skyldig  

Kvinnan framställs ofta som att hon bär skuld och exempel på detta är när Thulin och 

Elm framställer Gud som manlig med beskrivningen att “Allah är världens och 

människans skapare och människan är hans tjänare”. Människan framställs i samma 

stycke som kvinna genom användandet av pronomenet hon: “ändå har människan fri 

vilja eftersom hon kan begå syndiga handlingar”. Det blir problematiskt när människan 

framställs som kvinna när det skrivs om skuld i samma stycke som att Gud framställs 

som man och att människan är Guds tjänare. Även detta bidrar till en dikotomi och en 

hierarki mellan könen.  

 

Ytterligare ett exempel på detta är när Tuvesson framställer Gud som en man och 

kvinnan som skyldig i kapitlet om kristendomen. Vidare förmedlas en bild av att 

människan är av kvinnligt kön genom användandet av pronomen henne/hennes. 

Människan könas till en kvinna i sammanhanget när det skrivs om skuld, medan 

människan inte könas alls och blir kallad för hen i läromedlet när det berättas om vilka 
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som anses vara kristna. Tuvessons inkonsekventa användande av pronomen bidrar till 

en dikotomi när könen hålls isär och så även till en hierarki där kvinnan framställs 

mindre värd än mannen för att hon förmedlas med skuld, medan mannen förknippas 

med gudomlighet.  

 

Kvinnans tillskrivna egenskaper 

Kvinnorna tillskrivs egenskaper i läromedlen, vilka förknippas med det som enligt 

genuskontraktet anses specifikt kvinnligt. Exempel på detta är när Tuvesson beskriver 

att både Khadija och Fatima anses vara förebilder för muslimer. Vidare beskrivs Fatima 

som en gudfruktig och ödmjuk person, som Muhammeds dotter, samt Ali ibn Abi Talibs 

hustru. Genom det aktiva valet att tilldela Fatima egenskaper som gudfruktig, ödmjuk, 

dotter, samt hustru och samtidigt förklara att hon är en förebild kan detta läromedel 

bidra till genuskontraktet, där kvinnor och män anses ha olika egenskaper, vilka är 

maskulina eller feminina. Kvinnorna blir även här reducerade till att vara männens 

ägodelar, vilket gör kvinnorna till de andra och utmynnar i en hierarki mellan kvinnor 

och män.  

 

Ring redogör för att Jungfru Maria är ett viktigt helgon och att hon i kontrast till Jesus 

har blivit en trygg moders-gestalt att förlita sig på. Kvinnan, Maria marginaliseras inte 

men etiketteras som moder, vilket förmedlar att en kvinna inte kan vara viktig utan att 

även tilldelas egenskaper och roller, vilka genom genuskontraktet anses traditionellt 

kvinnliga.   

Vidare påtalar Tuvesson att kvinnor enligt Koranen ska vara trogna, tystlåtna och 

lydiga. Tuvesson problematiserar sedan reglerna kring kvinnors klädsel, samt lyfter 

olika tolkningar kring klädselregler inom islam. Det anses problematiskt att Tuvesson 

väljer att problematisera kvinnors klädsel men inte de egenskaper, vilka enligt Koranen 

är eftersträvansvärda för kvinnor. Detta kan förstås utifrån genuskontraktet, där vissa 

feminina egenskaper tillskrivs kvinnan och på så vis anses mindre rätt att ifrågasätta. 

Det kan dock även bidra till att genuskontraktet upprätthålls bland elever utifrån den 

individuella- eller socialisationsprocessen, på grund av att eleverna själva antar de 

feminina respektive maskulina rollerna som framställs i läromedlet.  
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Den symboliska processen, en bidragande faktor till förståelsen för 

synliggörandet och marginaliseringen av kvinnan i läromedlen 
 

Kvinnan synliggörs i specifika textsammanhang 

Kvinnan synliggörs inom samtliga läromedel i kontexter, vilka traditionellt sett och 

genom genussystemet anses kvinnliga. Detta synliggörande av kvinnor kan förstås 

genom såväl genussystemet som den symboliska processen, samtidigt som det bidrar till 

både genussystemet som genuskontraktet. Detta sker genom att samtliga 

läromedelsförfattare gjort aktiva val som medverkar till att konstruera kön genom den 

strukturella processen, när kvinnorna marginaliseras i läromedlet. Eleverna kan sedan 

applicera det som förmedlas vara feminint respektive maskulint genom den 

individuella-eller socialisationsprocessen.  

 

I samtliga av läromedlen delas de kvinnliga och manliga sysslorna upp i en dikotomi, 

där det maskulina också värderas högre än det feminina. Kvinnan synliggörs ofta när det 

skrivs om familjeliv, hemmiljö och olika plikter inom de tre abrahamitiska religionerna 

i läromedlen. Ring redogör bland annat för att kvinnor och män har olika plikter inom 

islam, där kvinnan ska ta hand om barn och hem medan mannen ska försörja familjen. 

Dessa plikter påstås av Ring vara baserade på kvinnlig och manlig natur, vilket såväl 

förstås genom genuskontraktet som att det bidrar till det. Även Tuvesson hävdar att 

kvinnan har specifika sysslor i hemmet inom judendomen, vilka är att tända 

sabbatsljusen, samt att föra vidare sina kunskaper om såväl religionen som skötseln av 

hemmet till sina döttrar. Detta bidrar till genussystemet eftersom kvinnor i läromedlet 

ges plats i den kontext som berör hemmet men inte när det skrivs om historien. Det 

bidrar även till genuskontraktet på grund av att elever får läsa om kvinnors självklara 

plats att utföra feminina sysslor i hemmet. Thulin och Elm beskriver att kvinnans 

huvudsysslor inom den ortodoxa judendomen är att föda barn och att ta hand om 

hemmet, medan mannens huvuduppgift är att studera de religiösa skrifterna. Det anses 

problematiskt att kvinnan nämns som aktiv i hemmet men inte i historien och på grund 

av dessa framställningar och detta icke-problematiserande bidrar läromedlen till 

genussystemet. Detta förmedlar även en typisk bild av genuskontraktet eftersom 

hemmets sysslor i regel anses vara feminina.  
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Kvinnan marginaliseras i specifika textsammanhang 

Kvinnan marginaliseras i samtliga läromedel när det skrivs om religionernas historia. 

Thulin och Elm gör bland annat detta när de skriver om hur Jesus visade sig för några 

kvinnor, vilka inte nämns vid namn. Detta bidrar till föreställningar om att kvinnorna 

inte spelade någon roll. Detta sker också genom att det finns en bild på Heliga Birgitta i 

läromedlet, utan någon som helst förklaring eller redogörelse för vem hon var.  

 

Även Tuvesson marginaliserar kvinnor på detta sätt när han påstår att flera kvinnor 

inom judendomen, som anses vara av vikt nämns i Tanakh. Dessa kvinnor är Sara, Ester 

och Rakel. Tuvesson gör ett aktivt val att inte förklara vad dessa kvinnor har gjort som 

anses vara av vikt. De nämns mer i förbifarten än att det ges en vidare redogörelse för 

vilka de var. Genom att samtliga av dessa nämnda kvinnor inte ges en vidare 

presentation blir de, trots att vissa av dem nämns vid namn marginaliserade. Detta kan 

ses befästa att kvinnornas berättelser och roller i historien inte har samma självklara 

plats som männens. Mannen blir norm och kvinnan den andra.  

 

Ännu ett exempel på marginalisering av kvinnor är när Tuvesson i läromedlet påtalar att 

feministiska muslimer förespråkar att lyfta fram betydelsen av kvinnor i den islamiska 

historien. Det framgår också att några viktiga namn är Khadija, Fatima, Aisha och 

Maryam (Jesus mor), dock presenterar inte läromedlet dessa personer i vidare 

utsträckning alls. Khadija och Fatima nämns knapphändigt medan Maryam nämns i 

kapitlet om kristendomen men inte i kapitlet om islam och Aisha inte nämns 

överhuvudtaget. Denna marginalisering innebär att Tuvesson gjort ett aktivt val att se 

bort från dessa kvinnors inverkan på historien. Detta kan ses grundas i den dikotomi och 

hierarki som råder mellan män och kvinnor och således förstås utifrån såväl 

genussystemet som den symboliska processen. Det kan dock även ses som en 

bidragande faktor till att genussystemet kan fortgå genom den strukturella processen.  

 

I samtliga läromedel och i samtliga religioner marginaliseras kvinnorna i jämförelse 

med männen. Detta ses extra tydligt i sammanställningarna av hur många manliga 

respektive kvinnliga namn som figurerar i kapitlen. Exempelvis figurerar det i Rings 

kapitel om kristendomen 11 manliga namn och endast 2 kvinnliga. Marginaliseringen 

av kvinnor i historien kan förstås utifrån den symboliska processen och ett förgivet-
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tagande gällande vad som är feminint respektive maskulint. Detta leder till att 

läromedlen bidrar till såväl genussystemet som genuskontraktet genom den strukturella 

processen och elevernas applicering av de feminina respektive maskulina utifrån den 

individuella- eller socialisationsprocessen.  

 

 

Diskussion  

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur kvinnorna inom de abrahamitiska 

religionerna framställdes i tre olika läromedel för gymnasiekursen religion 1, där 

samtliga av läromedlen är anpassade för lgy11. Det avsågs att belysa vilka egenskaper 

kvinnorna inom de abrahamitiska religionerna tillskrivs i läromedlen, samt i vilka 

textsammanhang de blir synliggjorda eller marginaliserade och hur detta kan förstås 

utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Detta intresse väcktes till viss del efter att vi tagit 

del av Gabrielsson och Olssons undersökning, vilken gjorts vid Högskolan i Gävle 

(2016). Resultatet visade att kvinnan i undervisningsmaterialet för religion 1-30 vid 

Högskolan i Gävle ofta framställdes som moderlig, omvårdande, samt mjuk och nu kan 

vi konstatera att även vårt resultat visar liknande tendenser. Det kan även konstateras att 

resultatet av analysen på det empiriska materialet till stor del stämmer överens med den 

tidigare forskning vi tagit del av och presenterat.  

 

Analysen av det empiriska materialet visar att Tuvesson, Thulin och Elm samt Ring 

håller isär kvinnor och män utifrån dikotoma föreställningar. Detta sker i samtliga av de 

läromedel som undersökts när kvinnan ständigt framställs som passiv medan mannen 

framställs som aktiv. Dikotomin leder även till en hierarki mellan könen, där de 

egenskaper vilka anses manliga värderas högre än de kvinnliga. Resultatet av analysen 

visar även att läromedelsförfattarna ofta presenterar kvinnorna som männens ägodelar, 

männens hustrur, mödrar och döttrar, vilket sätter mannen som norm medan kvinnan 

blir den andra. Detta bekräftar den hegemoni där kvinnor är underlägsna män. 

Diskursanalysen som nyttjats i denna undersökning har bidragit till synliggörandet av 

den hegemoni, som präglar samtliga av de undersökta läromedlen. Detta 

uppmärksammande kan hjälpa oss som blivande lärare att ifrågasätta de maktstrukturer 

som läromedlen förmedlar. Det kan även bidra till ett införande av ett genusperspektiv 

på undervisningen och att vi som lärare kan bidra med öppna och kritiska samtal om 
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utbildning, vilket förhoppningsvis också leder till att elever upplever sig mer 

inkluderade. Tidigare forskning visar i enlighet med detta att maktordningar och genus 

tenderar att både bibehållas och förstärkas om läromedel fortsätter att utformas utan 

genusmedvetenhet och genusperspektiv (Wernersson 2006, s. 35). Detta innebär att det 

är av vikt att läromedelsförfattare inser sin makt när det kommer till urval och 

formuleringar.  

 

Kvinnan tillskrivs egenskaper i läromedlen, vilka är förenliga med genuskontraktets 

traditionella syn på vad som anses feminint. Egenskaperna som tillskrivs kvinnan i 

läromedlen är: lydig, gudfruktig, moderlig, ödmjuk och tystlåten. Kvinnan synliggörs 

främst i läromedlen när det skrivs om hem- och familjeliv, medan hon ofta 

marginaliseras när det redogörs för religionernas historia. Tidigare forskning visar att 

kvinnor genom tiderna har varit begränsade i sitt religionsutövande, vilket även försatt 

dem i en underlägsen situation i kontrast till männen (Appelros 2005, s. 76). Kvinnorna 

har således fått utövat sin religion mindre i offentligheten, vilket grundas i att 

religionsvetenskapen är androcentrisk och att den religiösa människan, homo religiosus 

underförstått är en man (Svensson 2011, s. 101). Synliggörandet av kvinnorna i de 

textsammanhang som ovan nämnts kan utifrån det genusteoretiska perspektivet förstås 

genom genussystemet, där kvinnor inte förmodas tagit lika stor plats i 

religionsutövandet eller historien som i hemmet. Det kan även förstås utifrån 

genuskontraktet eftersom sysslor i hemmet traditionellt sett anses vara feminina. 

Synliggörandet av kvinnan i läromedlens delar som behandlar hem och familjeliv kan 

även bero på att kvinnan anses ha lägre religiös proximitet. Genom att 

läromedelsförfattarna förmedlar en bild av att kvinnor ska vara på ett visst sätt, utan att 

problematisera detta kan läromedlen även bidra till att kvinnliga elever inte anser sig 

vara inkluderade. De riskerar även att elever, vilka inte anser sig passa in upplever sig 

vara annorlunda (Appelros 2005, s. 77). 

 

Resultatet, vilket även visar att kvinnor marginaliseras i läromedlen är inte något nytt 

eller överraskande. Tidigare forskning tydliggör att kvinnor i stor bemärkelse 

marginaliseras i läromedel inom fler ämnen än religionskunskapen. Vår undersökning 

visar att kapitlet om kristendomen i Thulin och Elms läromedel Religion 1, innehåller 

23 manliga namn och 6 kvinnliga. Ohlander som undersökt historieläromedel visar 

liknande resultat, där män är överrepresenterade kvinnor, då den bok som undersökts 
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innehåller 235 manliga namn och 14 kvinnliga (Ohlander 2006b, s. 68). 

Marginaliseringen av kvinnor i de textsammanhang som berör religionens historia kan 

förstås via såväl genussystemet som den symboliska processen och ett förgivet-tagande 

om att kvinnor inte spelat vidare stor roll i historien, trots att de har det. Både 

synliggörandet och marginaliseringen av kvinnor i läromedlen, när de sker i dessa 

specifika textsammanhang kan bidra till att upprätthålla genussystemet och 

genuskontraktet genom den strukturella och individuella- eller socialisationsprocessen. 

Kvinnans erfarenheter inom historia, samt samhälle och kultur har genom åren varit 

marginaliserad på grund av att det funnits fler manliga forskare än kvinnliga, vilket 

bidragit till att forskningen och framställningen av den präglats av ett manligt och 

androcentriskt perspektiv. Detta har lett till att kvinnors bidrag till bland annat historien 

har gått förlorat (Gilhus & Mikaelsson 2003, s. 225). Marginaliseringen av kvinnan i 

läromedlens delar som behandlar religionens historia kan således bero på att 

läromedelsförfattarna utgått från den androcentriska framställningen av religion, 

samhälle, historia och kultur. 

 

Upplägg och innehåll skiljer sig mellan läromedlen. Som framgår i Resultat II visas fler 

analyserade exempel från Tuvessons läromedel än från de andra läromedlen. Detta beror 

på att Thulin och Elm, samt Ring valt att inte skriva lika innehållsrika personregister, 

vilket medfört att det inneburit svårigheter att visa exempel där synliggörandet och 

marginaliserandet av kvinnan gått att analysera. Exempelvis skriver Tuvesson om 

Katarina von Bora och redogör för att hon var en centralgestalt inom protestantismen 

som påverkade familjelivet. Thulin och Elm skriver istället att det var Luther som 

hyllade familjelivet, medan Ring överhuvudtaget inte ens nämner Katarina von Bora. 

Valet att använda diskursanalysen kan vara en bidragande faktor till att det uppstått 

vissa svårigheter gällande att analysera synliggörandet och marginaliseringen av 

kvinnan i Thulin, Elms och Rings läromedel. Metodvalet gör det således lättare att 

kritisera Tuvessons läromedel eftersom han aktivt valt att skriva med kvinnor och män i 

större bemärkelse än de andra läromedelsförfattarna. Den mer påtagliga kritiken och de 

fler exemplen innebär dock inte att Tuvessons läromedel är sämre än de övrigas, snarare 

tvärtom eftersom detta läromedel ändå kan bidra till möjliga diskussioner och samtal 

om genus mellan elever och genusmedvetna lärare. Avslutningsvis menar vi att det inte 

anses bättre att helt utelämna kvinnor än att nämna dem i textsammanhang som är 



 

43 

 

förenliga med genuskontraktet och genussystemet. Också tystnaden är ett aktivt val att 

inte ifrågasätta den hegemoni som råder mellan kvinnor och män.   

 

Problematiserandet av genus och den religiösa framställningen av kvinnan varierar 

mellan läromedelsförfattarna. Det finns exempelvis tendenser i En människa, tusen 

världar där Tuvesson till exempel problematiserar kvinnans bärande av slöja och den 

kvinnliga rollen inom den ortodoxa judendomen. Det sker dock inte problematiseringar 

eller diskussioner över kvinnans roll i historien och istället förminskas hennes inverkan 

som tidigare nämnts i samtliga av läromedlen. Läromedelsförfattarna problematiserar 

således heller inte genus i den bemärkelsen de har chansen att göra. I samband med 

detta är det viktigt att komma ihåg att innehållet i religionsläromedlen är ett urval som 

författarna själva har gjort (Svensson 2011, s. 101). Religionskunskap 1 på gymnasiet 

ska behandla “Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och 

sexualitet” (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011, s. 138), samt “Individers och gruppers identiteter och hur de kan 

formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, 

traditioner och historiska och nutida händelser” (Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 138). Detta bidrar inte någon 

av läromedelsförfattarna i vidare bemärkelse med eftersom kvinnorna är 

marginaliserade och underrepresenterade männen i samtliga läromedel. Samtliga av de 

undersökta läromedlen i denna undersökning påstås vara anpassade efter lgy11 och i 

läromedlet Religion 1, förklaras det i förordet att genus finns med som ett perspektiv i 

boken. Detta vill vi ifrågasätta med tanke på att det vare sig sker genusmedvetna 

diskussioner eller problematiseringar kring genus i de tre kapitel vi undersökt från detta 

läromedel. Boken innehåller istället ett avsnitt på ca en halv sida om genus och kön, 

vilket enligt tidigare forskning inte anses positivt såvida inte genus är integrerat i övrigt 

innehåll (Höglund 2006 s. 56).  

 

Vårt val att nyttja diskursanalysen har möjliggjort att se hur kvinnan blir framställd, 

samt var hon blir synliggjord och så även marginaliserad i de undersökta läromedlen. 

Därefter har vi har kunnat tolka resultatet genom det genusteoretiska perspektivet. 

Kombinationen av metod och teori har möjliggjort att vi kan se effekterna av 

framställningen av kvinnan i läromedlen. Inom diskursanalysen anses texten påverka 

läsarens verklighet (Adolphus 2017) och de regelsystem som existerar inom olika 
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diskurser styr såväl vem som ges makt som vilken kunskap som anses rätt (Bergström 

& Boréus 2009, s. 309). När kvinnan i dessa läromedel ges mindre utrymme än männen 

förmedlar det omedvetna föreställningar gällande att män är viktigare än kvinnor till 

eleverna. Användandet av diskursanalysen uppmärksammar även maktordningar, vilket 

bidrar till att elever genom samtal slipper begränsas utifrån specifika språkspel 

(Bergström & Boréus 2009, s. 306). Tidigare forskning visar att det finns ett behov av 

genusmedvetenhet i läromedel och att få läroböcker präglas av jämställdhet (Höglund 

2006, s. 55). Det finns även sparsamt med material med resultat där läromedel studerats 

ur ett genusperspektiv, trots att läromedel anses påverka undervisningen i klassrummet 

(Wernersson 2006, s. 34). Vår undersökning blir därför ett tillskott i studiet av 

läromedel ur ett genusperspektiv. Den bidrar även till att belysa de problem, vilka 

kommer av hur kvinnan framställs och av hur hon synliggörs, samt marginaliseras. För 

att utveckla detta undersökningsområde är ett förslag till vidare forskning att undersöka 

hur eleverna själva upplever läromedlen via exempelvis intervjuer. Det kan vara av vikt 

att ta detta steg för att få en bild av hur effekterna av marginaliseringen av kvinnan i 

läromedlen kan se ut i praktiken. En sådan undersökning kan synliggöra huruvida 

kvinnliga elever upplever sig inkluderade eller inte i undervisningen, när kvinnorna i 

läromedlen ofta marginaliseras och framställs som passiva ägodelar till männen.  
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