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Abstrakt 

 

Syftet med studien var att undersöka hur en använder ett genusperspektiv inom 

religionsundervisning. Om en ser till hur makten fördelats mellan könen historiskt inom 

religioner och i religiösa urkunder kan en förstå problematiken med att genomföra en 

religionsundervisning inom världsreligionerna ur ett genusperspektiv. Världsreligionerna är i 

grunden patriarkaliska och det skapar problem när det kommer till att undervisa med ett 

genusperspektiv. 

 

I dagens läroplaner är det ett krav att genomföra undervisning ur ett genusperspektiv och det 

ska följas av oss pedagoger i alla ämnen. Det är intressant att studera religionsundervisning 

utifrån dess historia och urkunder som i grunden är ur ett patriarkaliskt perspektiv. Hur ska en 

göra för att få med genusperspektivet inom religionsundervisning? Hur arbetar en i dag med 

detta? 

 

Nyckelord: Genus, genusperspektiv, religionskunskap, religionsundervisning, 

världsreligioner, patriarkalisk 
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Inledning 
 

Genus är en viktig problematik i dagens samhälle såväl som i dagens samhällsinstitutioner. 

Skolan har ett ansvar i dag att tillämpa undervisningen med ett genusperspektiv eftersom det 

är en del av läroplanen (Lgr11). Religionskunskapen är ett ämne där det finns en tydlig 

problematik med tillämpning av genusperspektiv, det beror främst på den historia som ligger 

till bakgrund för religionerna, historien har ej skrivits/berättats ur ett genusperspektiv och 

därför skulle det kunna uppkomma problem med att undervisa religion ur ett genusperspektiv.  

 

Genus ska dock inte blandas ihop med jämställdhet, såsom Sultán Sjökvist
1
 påpekar; 

forskning kring genus och makt får ofta sällskap av en diskussion om jämställdhet. I 

allmänhet handlar jämställdhet om att en jämn fördelning av kvinnor och män bör uppnås, 

medan genusteori avser en akademisk kompetens i teorier om makt och genus (Sky 2009). Jag 

avser att undersöka genus och inte jämställdhet inom religionsundervisningen. 

 

Att barn får med sig ett genusperspektiv i framtiden läggs i deras värderingar i hur de ser på 

andra individer och ansvaret på att utbilda barnen ligger hos pedagogerna som utför 

undervisningen och därför är det av vikt att hitta metoder som underlättar undervisning genom 

ett genusperspektiv. 

 

Disposition 
 

I den inledande delen av studien redogörs det för läroplanen samt kursplanen i 

religionskunskap för årskurs 4-6 samt för årskurs 7-9. Därefter redovisas tidigare forskning 

kring det aktuella ämnet. Delen avslutas sedan med problemformuleringar, avgränsningar, 

studiens syfte samt frågeställningar som studien utgår ifrån. 

 

I den andra delen av studien behandlas metod, val av metod, metoder som förekommer, urval 

av deltagande samt etiska aspekter. 

 

I den tredje delen presenteras resultatet av studien, diskussion och analys av resultatet. Sen 

presenteras slutsats och diskussion samt metoddiskussion. Resultatet presenteras också i 

relation till tidigare forskning. Detta avslutas med infallsvinklar om fortsatt forskning. 

                                                 
1
 Sultán Sjökvist TDr, universitetslektor, Teologiska institutionen, Uppsala Universitet 
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I den sista delen presenteras referenser samt bilagor.  

 

Genomgående används medvetet könsneutrala hänvisningar till personer i studien.  

 

Läroplan 
 

Den samlade läroplanen innehåller tre delar: 

- Skolans värdegrund och uppdrag 

- Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 

- Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. 

 

De delar jag presenterar har med genus eller kön att göra. 

 

Skolans värdegrund och uppdrag 
 

Skolväsendet vilar på demokratisk grund, skollagen slår fast att utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på (Lgr11). 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla (Lgr11). 

 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion  

eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning,  

ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska 

aktivt motverkas. Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är  

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.  

Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och  

sina intressen oberoende av könstillhörighet (Lgr11). 
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Övergripande mål och riktlinjer  
 

Skolans mål är att varje elev: 

• Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om 

mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 

erfarenheter. 

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling (Lgr11). 

 

Alla som arbetar i skolan ska: 

• Aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller  

grupper.  

• Visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett  

demokratiskt förhållningssätt (Lgr11).  

 

Läraren ska: 

• Öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem. 

• Uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att 

förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling (Lgr11).  

 

Religionskunskap 
  

Information presenteras som eleven ska undervisas i för att nå kunskapskraven.  

 

Syfte med undervisning är att elever ska utveckla kunskaper om religioner och andra 

livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska 

eleverna bli uppmärksammad på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, 

och uttrycker sin religion och tro på olika sätt (Lgr11).  

 

Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i 

fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och orsak till 

segregation. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner 

har påverkat det svenska samhället och dess värderingar (Lgr11).  

 

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet  
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och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar  

för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra  

människors sätt att tänka och leva (Lgr11).  

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och 

livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna ska 

vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor 

(Lgr11).  

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar 

hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att 

eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin 

omgivning (Lgr11). 

 

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges  

förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

• Reflektera över livsfrågor, sin egen och andras identitet. 

• Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån  

etiska begrepp och modeller. 

• Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas  

relevans och trovärdighet (Lgr11). 

 

I årskurs 4–6 

• Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i  

kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och  

buddhism. 

• Begreppen religion och livsåskådning. 

• Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och 

grupptillhörighet. 

• Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet. 

• Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller,  

jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning (Lgr11). 

 

I årskurs 7–9 
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• Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för  

kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. 

• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och 

buddhism. 

• Huvuddragen i världsreligionernas historia. 

• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om 

religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet. 

• Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet,  

skildras i populärkulturen. 

• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. 

• Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar (Lgr11). 

 

Sammanfattning av läroplan 

 

I läroplanen kan en läsa att en ska ta hänsyn till sexualitet och könsroller. Skolan har ett 

ansvar att ta bort de traditionella könsmönstren och rollerna, detta ska ingå i undervisningen.  

 

När en ser till kursplanen så finns genus med i syftet av vad religionsundervisningen ska ge en 

elev men finns inte i kunskapskraven. 

 

Löfstedt (2011) presenterar läroplanen historiskt och förändringar inom läroplanen. Efter 

andra världskriget påbörjades många stora skolreformer. Skolan började ses som ett viktigt 

instrument för att modernisera samhället. Genus fanns dock inte med då och det skulle dröja 

innan man la större vikt vid det. Löfstedt (a.a.) poängterar att en kan se att det skett en 

utveckling eftersom i dag kan en se att relationer, sexualitet och kön betonas mer liksom 

relationen tro och vetande (a.a.). 

 

Tidigare forskning 
 

Sultán Sjökvist (Sky 2009) påpekar ett en inte ska blanda ihop begreppen genus med 

jämställdhet. Begreppen följs ofta åt men innebär inte samma saker. Detta innebär att 

forskning kring genus och makt ofta får sällskap av en diskussion om jämställdhet (a.a.). Sky 
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(a.a.) anser att jämställdhet i allmänhet handlar om en jämn fördelning mellan kvinnor och 

män. Genusteori avser en akademisk kompetens i teorier om makt och genus (a.a.).  

 

Sjökvist (Sky 2009) påpekar att genus är kön. Det handlar om att se hur könen beskrivs i 

förhållande till det som det ska forskas om. När det avser den genusteoretiska forskningen 

inom teologi och religionsvetenskap så påpekar hen att Sverige i stort följer den 

internationella utvecklingen. Hen påpekar även att Sverige bör fortsätta utvecklas om vi ska 

hålla samma tempo som den internationella utvecklingen (a.a.). 

 

Sociologen McGuire (1997) menar att när en talar om genus kommer en också in på 

sexualitet, som är en stor del i maktfördelning. Hen menar att religion och mänsklig sexualitet 

är viktiga källor till makt (a.a.). 

 

Makt  
 

Sky (2009) påtalar sambandet mellan genus och makt. Genusforskningen innehåller även en 

forskning om makt. Detta sker när en har fokus på genus så följer också fokus på makt. Sky 

(a.a.) menar att en maktfördelning mellan könens beskrivningar tydligt syns när en ser på det i 

historisk kontext samt inom religionsvetenskap. Sky (a.a.) menar även att religionen i sig är 

en slags makt. Till viss del handlar religion om uppenbarelser, men också om makt – makten 

att styra och begränsa människors liv (a.a.).  

 

Sky (2009) påpekar att vi i dag lever i ett sekulariserat samhälle men under den tid då 

samhället nästan har vart uteslutande religiöst så styrde religionen vardagen och samhället i 

sig. Detta anser hen fortfarande sker i de områden av världen som inte genomgått någon 

sekularisering (a.a.). Sky (a.a.) menar att genus är en viktig ingrediens i de samhälleliga och 

religiösa konstruktionerna. Även om religion handlar om en gud så handlar den också om att 

organisera människor och samhällen. Präster och andliga ledare satt i en maktposition 

eftersom de blev samhällets överhuvuden och således fick religionen en dimension av makt 

(a.a.). När Sky (a.a.) talar om genus som ett problem inom religion påpekar hen att genus 

tidigare inte vart ett problem och inte heller ett forskningsområde inom religion, detta anser 

hen skett eftersom ämnet har varit blint för makt och genus. Genus har samma betydelse som 

klass inom religionen, det har inte existerat (a.a.). 
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Sky (2009) förklarar att när en ser på maktfördelning mellan könen i det sekulariserade 

samhället ser det bättre ut. Hen ställer frågan om det har med nyandlighet att göra men avslår 

sen frågan. Hen anser inte att nyandligheten har med detta att göra även om den formen av 

religion sprids mest i sekulariserade samhällen. Hen menar i stället att det ser bättre ut på 

grund av framsteg vi gjort i samhällsutvecklingen gällande genus och makt. Utvecklingen 

sker dock i samband med ökad nyandlighet. Hen påtalar att nya religioner alltid uppstått 

genom omarbetningar och omtolkningar av existerande religiösa traditioner och med detta 

följer ofta förlegade syner på genus och makt (a.a.). 

 

Sky (2009) lyfter kritik som riktas mot forskning inom genus och religionsvetenskap, kritiken 

handlar främst om en avsaknad fokus på mannen. Detta innebär att genuskritiska analyser blir 

ensidiga. Hen menar att många religioner innehåller fokus på mannen och mannen har en 

maktställning som kvinnan saknar (a.a.). 

Feministisk teori, etik och teologi 

Samuelsson, Lundberg och Borg (2001) menar att när en undersöker genusperspektivet i 

religion råder det en skev maktfördelning, makt och fokus ligger nästintill uteslutande på 

mannen. Då kommer en in på feministisk teori, etik och teologi. Beskrivningar av könen som 

olika ställer viktiga frågor, centrala ur ett maktperspektiv, för utformningen av feministisk 

teori och feministisk etik och teologi. Främst feministisk teologi kommer i fokus på grund av 

maktbalansen inom religionen. Feministisk teologi fokuserar hur maktförhållanden och 

värdeförhållanden mellan könen gestaltas inom teologisk tradition. Etik och teori utesluts 

dock inte. Etiken följer religionen oavsett om det är feministisk etik eller etik inom andra 

områden. Etik är en del av teologi och en kommer in på feministisk etik när en talar om och 

inser hur makten fördelas inom religioner och vilket kön som dominerar religionerna (a.a.). 

 

Religion i historisk kontext 
 

Sky (2009) säger att; ”Religioner ifrån början är en komplex sammansättning, religioner är 

fulla av motsättningar och paradoxer, av förtryck, maktkamper och förhandlingar”. Hen 

nämner att när det gäller förtryck, maktkamper och förhandlingar är det manliga könet 

dominerande inom religionen men ställer sig frågan hur det kommer sig att det har blivit så. 

Det är inte på grund av naturens förutsättningar som kvinnor varit förtryckta, utan på grund av 

sociala och historiska förhållanden. Framförallt är det historia som fokus ligger på. Den 

historia som leder till samhällsuppbyggnaden och det sociala. Där har det kvinnliga könet från 
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början synts minst och har minst makt. Det kvinnliga könet är det undergivna könet. Det 

manliga könet framstår som människan i sig, kvinnor och barn speglas som objekt i många 

historiska och religiösa kontexter. Hen menar att detta framgår tydligt i koranen där flera av 

skrifterna speglar att mannen står överst och kvinnorna är objekt (a.a.). 

 

Sky (2009) anser att när en talar om genusperspektiv i historia måste en gå tillbaka till 

grunden, i detta fall till de religiösa urkunderna. Hen påpekar att religiösa urkunder sällan är 

könsneutrala. Hen menar därför att när vi undervisar och tolkar historien måste vi betrakta de 

konkret religiösa tolkningarna av könsroller och de könsrelaterade tankarna och idéerna i den 

religiösa litteraturen och de heliga skrifterna. Detta kan kräva en ändring av vårt 

tankemönster, vi kan behöva fråga oss varför det ser ut så och hur vi kan göra för att förändra 

det. Hen nämner att en viktig fråga att ta hänsyn till är; när religionsvetenskapen talar om de 

olika religionerna som något som omfattar alla grupper och båda könen, varför accepterar den 

samtidigt att bara framställa det dominerande manliga könets uppfattningar och tolkningar? 

Hen menar att historiskt kan en inte endast utgå ifrån de religiösa urkunderna då det skulle ge 

en falsk uppfattning om genusperspektivet. Religionens tankar om genus är inte endast 

formad av religiösa urkunder utan även av bestämda sociala kontexter som läses eller tolkas 

ur religiös tradition (a.a.). 

 

Sky (2009) menar ett en bör gå tillbaka till urkunderna samt se till hur det sociala livet och 

samhället formats av religion för att kunna se en helhet genom ett genusperspektiv (a.a.) 

Denna åsikt delas även av Selander (1993). Selander (a.a.) menar att tyngdpunkten i det 

historiskt kritiska arbetet ligger på att kartlägga vad som faktiskt tilldragit sig. Ofta spelar 

fakta om den yttre situationen en viktig roll för att kartlägga vad som varit möjligt eller inte 

(Selander, 1993). 

 

Patriarkaliska religioner 
 

När en talar om de patriarkaliska religionerna är det judendomen, kristendomen och islam 

som det hänvisas till, detta för att alla dessa religioner härstammar från samma stamfader och 

här kan en betona ordet fader och patriark som hänvisar till det manliga könet. 
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Kristendom och Judendom 

 

Sky (2009) tar upp att inom bibeln kan en se att det centrala i gamla och nya testamentet är att 

människans förhållande till gud liknar det mellan far och son. Grundtanken och grundskriften 

har fokus på det manliga könet. I skrifter som hänvisar till interaktion mellan gud och 

människa så ser en också en dominans av det manliga könet. Kommunikation sker mellan en 

manlig gud och en människa av manligt kön. En kan även se i skrifterna att mannen är 

överhuvudet i samhället. Mannen har makten. Sky (a.a) beskriver detta som den ”normala” 

synvinkeln i bibeln och i religionen som helhet. Normen för människan är en man i rollen som 

far eller son. Hen hänvisar till en obalans mellan mannen och kvinnan som kan utläsas i 

bibeln. Hen talar även om obalansen mellan människa och Gud. Denna obalans bär kvinnan 

skulden för eftersom Eva lät sig frestas att bryta mot Guds förbud att äta från kunskapens träd. 

Även Adam tyngs av en del av skulden, då han låtit sig frestas av sin kvinnliga partner. Då 

bär Adam ingen egentlig skuld i att trotsa sin fader, han agerade i blindo genom att låta sig 

frestas av kvinnan. Kvinnans kön leder det manliga könet i fördärvet. Den enda 

maktställningen kvinnan då kan åta sig är rollen av något ont som leder människan, hankönet, 

i fördärv (a.a.) 

 

Sky (2009) talar om att det finns en del i den kristna historien som tillskrivs kvinnor, 

nunneklostren. Dock speglar detta inte en positiv syn på kvinnan i en maktposition, kvinnors 

fromhet – i kloster eller utanför dem – antog vissa särdrag som mäktiga män, både världsliga 

och andliga, noterade ibland med respekt, ibland med misstänksamhet. Anledningen till 

grundande av nunnekloster ger heller inte en positiv syn på det kvinnliga könet. Klostren 

grundades till stor del för att hålla kvinnor borta från den kringvandrande tillvaron. Kvinnorna 

var något som måste raderas ifrån samhället, såsom ohyra (a.a.). 

 

Kristendomen har sina rötter i judendomen vilket gör att perspektivet behandlas på samma 

sätt inom judendomen såväl som kristendomen. 

 

Islam 

 

Sky (2009) talar om förutfattade meningar som speglar ett förtryck gentemot kvinnor. Ett 

exempel är klädseln som kvinnorna inom islam bär. Ger täckandet av ansiktet eller huvudet 

frihet eller är det ett uttryck för underkastelse? Sky (a.a.) menar att det troligtvis handlar om 
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både och. Ofta debatteras detta i fokus på den delen som ger uttryck för underkastelse. 

Debatten skapar ett genusperspektiv i och med detta (a.a). 

 

Sky (2009) tar upp att urkunden för Islam, koranen, har likheter med bibeln. Lika som i bibeln 

är interaktionen mellan gud och människan orienterad runt män. Endast undantagsvis 

framställs kvinnor som aktiva deltagare i historien. Människan är mannen och kvinnorna och 

barnen hans objekt, som mannen har bestämmanderätt och äganderätt över (a.a.). 

 

Sky (2009) påtalar att kristendomen och judendomen har till skillnad mot islam ett annat sätt 

att följa med i samhällets utveckling. Inom islam har religionen en central plats och behandlar 

inte bara rituella handlingar. Genom sharia omfattar religionen allt från civilrätt och straffrätt 

till tingets lagar. Detta gör att religionen inte på samma sätt följer utvecklingen i samhället 

som andra religioner. Det är en del av uppenbarelsen som inte kan förändras eller anpassas till 

nya samhällsförhållanden. I det muslimska samhället fungerar allt tillsammans med religionen 

(a.a.).  

 

Sky (2009) tar upp att familjen är det största inom Islam. Familjen fungerar som en helhet och 

blir kärnan i religionen. Ser en detta genom ett genusperspektiv så kan en se att mannen även 

har plikter inom islam och inte bara makt. Mannen har plikt gentemot familjen. Mannen ska 

försörja och arbeta för sin familj. Hen påtalar att kvinnan har mer rättigheter inom islam än 

inom många andra religioner. Hen lyfter exempel som att en muslimsk kvinna, även historiskt 

sett, har/hade rätt till omgifte och med det en sorts frihet. Sky (a.a.) menar att paradoxen blir 

att mannen står i en tydlig maktposition som det ledande könet, mannen har bestämmanderätt 

över kvinnan, dock har mannen även plikter gentemot kvinnan. Detta kan ses som en 

maktposition men även som att mannen ses som en arbetare för kvinnans skull, vilket ställer 

kvinnan i en maktposition (a.a.). 

 

Samuelsson, Lundberg och Borg (2001) menar att inom de patriarkaliska religionerna så kan 

en se likheter ur ett genusperspektiv. Det utmejslas två arketypiska kvinnobilder, idén om 

horan och madonnan. Uttryckt med bibelns kvinnogestalter, Eva, fresterskan, som lockar 

mannen till synd och Maria, jungfrun, den kyska rena kvinnan som drar mannen ur ett 

driftstyrt träsk (a.a.). 
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Buddhism och hinduism 
 

Sky (2009) påtalar att inom hinduismen talar en om gudar och gudinnor. Detta bör leda till ett 

bredare genusperspektiv. Vad menar en med gudinna då? Vem eller vad är en gudinna? Är det 

en konkret gudom eller mer ett metaforiskt uttryck för en sorts ”kraft”? frågar Sky (a.a.) sig i 

sitt resonemang. Innebär detta att gudinnor är definierade som könet av kvinna eller något 

som står över detta? Generellt beskrivs gudinnor som en hon. Benämningen på könet har 

redan gjorts. Detta kan innebära att en sätter det kvinnliga könet i en maktposition (a.a.). 

 

När Sky (2009) talar om buddhismen och hinduismen så anser hen att det finns tydliga 

likheter med de patriarkaliska religionerna i skillnaden mellan män och kvinnor. Män är 

individer i ett socialt sammanhang, kvinnor är först och främst en grupp. Hinduismen har i 

och med kastväsendet fler delar som en ska ta hänsyn till. Kastväsendet finns inte inom 

buddhismen. Buddhisterna har dock en teori om återfödelse och en klättring uppåt i liven för 

att nå Nirvana, så likheter med hinduismen finns här. Sky (a.a.) anser att kvinnors resa uppåt i 

cirkeln såväl som i kastväsendet sker men de har inte samma potential som männen. Hen 

påpekar att en central fråga i sammanhanget är huruvida kvinnor skrivs ut ur kastväsendet då 

de inte tillåts göra samma saker som männen i kastet eller i buddhismens hjul (a.a.). 

 

Leslie (1989) menar att kvinnor är rangordnade som män i de olika varna-klasserna och kan 

tillhöra alla kategorierna, men samtidigt faller delvis även utanför eftersom de egentligen inte 

kan vara födda två gånger på samma sätt som män i de tre högsta varna-klasserna. Kvinnor 

har som shudra, som är en som tillhör den fjärde kasten, inte tillgång till de heliga skrifterna. 

Deras andra födelse, har därför kommit att definieras genom äktenskapet. Detta kan dock 

tolkas på ett annat sätt, det är att varnaklasserna består av krigare, kvinnor var inte en del av 

denna grupp i samhället och därför uteslutits. Detta kan innebära en tydlig avskärmning av 

kvinnan inom kastväsendet. De kan tillhöra en kast och ha rätt till några av kastens sociala 

privilegier, men skrivs ändå ut genom att inte erkännas samma regler, plikter och sociala 

privilegier som männen. Kvinnan är då inte en del av samhället i stort och inte av religionens 

kärna. Inom hinduismen är kvinnan av så låg rang så att bli återfödd som kvinna beskrivs i de 

religiösa urkunderna som ett straff (a.a.). 
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Religion i utveckling 
 

Sky (2009) talar om nyandligheten och att en skulle kunna tro att nyandligheten strävar efter 

att överskrida gränserna mellan traditionella könsroller. Dessa religioner upplevs mer 

toleranta än traditionella religioner. Faktum är dock att nya religioner alltid uppstått genom 

omarbetningar och omtolkningar av existerande religiösa traditioner. De följer alltså till viss 

del samma grund som existerande religioner. Sky (a.a.) påtalar en viktig skillnad, de 

nyandliga religionerna följer mer samhällets utveckling än vad de traditionella religionerna 

gör, så kvinnan får då en viss status. Kvinnan är inte längre passiv och skör. Det kvinnliga 

könet tar i dag plats och räds inte att ta plats (a.a.). 

 

Samuelsson, Lundberg och Borg (2001) påpekar en likhet mellan de nyandliga och de 

traditionella religionerna, det är synen på kvinnan som ansvarig för mannens handlingar. 

Detta är något som ligger i fokus för feministiska teologiska teorier. Förutom den 

begränsning, för att inte säga eliminering av kvinnors lust och drift som kommer till uttryck i 

könskonstruktionerna i dessa resonemang är det ur feministisk etisk synvinkel intressant att 

notera hur kvinnan oavsett om hon tillskrivs sexualitet, drift eller och lust eller inte, görs till 

ansvarig för huruvida männen lyckas hålla på sig eller inte (a.a.). Speciellt när det gäller 

sexualiteten blir det kvinnliga könet den roll som bär ansvar för det manliga könets 

handlingar, även här strider detta emot kvinnans underkastade position med en maktposition 

över mannens sexuella drifter (a.a.). 

 

Genusperspektiv i religionsundervisning 
 

Vallberg Roth (2002) har undersökt läroplanshistoria och då ur ett genusperspektiv. Hen talar 

om skillnaderna som kunde ses redan när skolan kom till Sverige. Pojkar och flickor 

separerades i klassrummet genom att sitta på olika sidor. Hen anser att detta förmodligen 

hämtades från ordningen i kyrkan. Hon påpekar den patriarkala syn som lilla katekesen
2
 och 

hustavlan
3
. Vallberg Roth (a.a.) påpekar att skolan från början betonade 

kristendomsundervisning. Hen talar om att det handlade om uppfostran snarare än 

                                                 
2
 En med sikte på kyrkans undervisning gjord sammanställning av kristendomens centrala trosinnehåll. Från 

1500-talet blev den benämning på den bok som utgjorde grundläggande läromedel. Detta kom från Luthers Lilla 

katekes (som utgavs med titeln Enchiridion, ”handbok”, 1529). 
3
 Det avsnitt i Luthers lilla katekes som med ideologisk bakgrund i läran om de tre stånden (läro- eller andliga 

ståndet, politiska ståndet och hushållsståndet) reglerar husfolkets inbördes förpliktelser mot varandra. Husfadern 

bär såväl det materiella som det andliga ansvaret för sitt husfolk och kan näpsa det med husagans hjälp. 
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undervisning. De traditionella könsgränserna vidgades inte förrän under 1980-talet. Efter 

kriget så förändrades situationen för kvinnor, främst genom en mer öppen arbetsmarknad. 

Under denna tid kom de första texterna om att pojkar och flickor skulle uppfostras lika. Det 

var också under samma tid som barnets perspektiv började efterfrågas och barnet började ses 

som en kompetent medborgare (a.a.). 

 

Henkel (2006) är statsvetare med genusinriktning, hen talar om att det måste ske en breddning 

av traditionella könsroller. Vi som pedagoger måste börja arbeta med våra egna förväntningar 

och förställningar kring kön. Hen betonar pedagogens stora roll och att en har ett ansvar som 

pedagog att införa ett genuspedagogiskt arbete. Henkel (a.a.) har sett i sitt arbete att vuxna 

kommunicerar olika med barn beroende på barnets kön, det skiljer sig åt i både tal, 

kroppskontakt och kroppsspråk. Hen påtalar vikten av att se och bekräfta barnen som 

individer och även deras individuella handlingar, detta är en nyckel till ett genuspedagogiskt 

arbete (a.a.). 

 

Odelfors (1996) har sett skillnader i sitt arbete på hur pedagoger möter barn. Hen såg att 

pojkar ofta får ett större utrymme än vad flickor får. Ofta får pojkar ta fler egna initiativ och 

de får också mer talutrymme än vad flickor för. Hen kunde se i sin studie att flickor till och 

med kan tystas av pedagoger om en pojke påkallar uppmärksamhet (a.a.). 

 

Forsberg (2002) har undersökt barns beteende utifrån hur lärare eller pedagoger beter sig. Hen 

menar att det uteslutande handlar om hur lärare eller pedagoger förhåller sig och förväntar sig 

av eleverna som påverkar barnens könsroller (a.a.). 

 

Svaleryd (2003) talar om att inom forskning så handlar genus om tre olika kön, det biologiska, 

det sociala och det kulturella. Människan påverkas av den sociala och kulturella miljö vi 

befinner oss i. Svaleryd (a.a.) talar även om de vuxnas ansvar i deras förväntningar de ställer 

på barnen. Hen påtalar dock att vuxna har en möjlighet att förändra ett invant mönster genom 

att ge varje barn förutsättningar utifrån deras individ och inte deras kön. Hen talar om att det 

måste finnas en vilja från pedagogen att förändra strukturer som finns i samhället och att 

kunna se sin egen roll i samhällets maktstrukturer och då kommer en åt identitetsprocessen 

hos barn (a.a.). 
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Conell (2003) menar att fokus ska ligga på de sociala relationerna för att kunna få ett bra 

genuspedagogiskt arbete. Hen talar om genus som en social struktur och det har vuxit fram 

som ett resultat av sociala processer. I dessa processer har barnet mött ett beteende från 

omgivning beroende på vilket kön barnet har. Hen anser att en måste släppa fokus på 

skillnader och satsa på relationer. Detta på grund av att genus är sociala relationer inom vilka 

individer och grupper agerar. Det är här hen anser att en måste börja arbeta med genus (a.a.). 

 

I en av statens offentliga utredningar (SOU 2005:66) nämner en att skolan har stor inverkan 

på barns könssocialisering. De vuxnas bemötande har stor påverkan på barns 

könssocialisering. Skolan kan och bör erbjuda barnen möjligheter att utvecklas till 

självständiga individer och frigöra sig från de begränsningar som könsstereotyper utgör. 

Frågan uppstår i denna utredning (a.a.) om utbildningssystemet fungerar som ett effektivt 

verktyg för att bryta samhällets genusmönster eller om det i stället bidrar att återskapa och 

stärka de genusmönster som finns i samhället. Delegation ansåg att ett av delmålen rör 

utbildning. Kvinnor och män ska ha lika tillgång till utbildning och möjlighet till utveckling 

av personliga ambitioner, intressen och talanger. Utbildningspolitiken har betydelse för 

jämställdhet på en rad olika sätt. Hur skolan fungerar i relation till de barn och unga som finns 

i utbildningen. Hur eleverna formas som individer, som flickor och pojkar (könssocialiseras). 

Vilka kunskaper och vilken värdegrund som förmedlas. Vilken pedagogik, vilken litteratur 

och annat material som används (a.a.). 

 

Syfte och problemformulering 
 

Syftet är att belysa problematiken med att få med genusperspektiv i religionsundervisning och 

att se hur skolor/lärare arbetar med detta. Syftet ligger också i att belysa vikten av 

genusperspektiv i undervisningssyfte och i kunskapssyfte samt vilken del genus har i dagens 

samhälle som perspektiv och framförallt utifrån läroplanens krav. Dagens samhälle är 

mångkulturellt och en finner att mängden av kulturer bidrar med olika synsätt och då även när 

det gäller hur en ser på genus. Enligt läroplanen har en som lärare/pedagog ett ansvar att se till 

att ett genusperspektiv ska finnas att tillgå i alla skolor och undervisningsämnen. Det finns 

alltså ett ansvar som ligger hos lärare/pedagoger att föra genusperspektivet vidare dagens barn 

och ungdom. 
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Frågeställningar 
 

 Hur bedrivs undervisning i religionskunskap ur ett genusperspektiv? 

 Finns det problem med att bedriva religionskunskap ur ett genusperspektiv? 

 Hur förhåller sig läroplanen och kursplanen i religionskunskap till ett 

genusperspektiv? 

 Arbetar en på skolor med genusperspektiv? 

 

 

Avgränsningar 
 

Jag har valt att avgränsa mig till sex olika skolor inom samma kommun. På dessa skolor 

kommer lärarna i religionskunskap att intervjuas, frågorna är en del av en intervjumall (se 

bilaga 1). Jag har intervjuat lärare i årskurserna 4-9. 

 

Jag har gått igenom läroplanen (LGR11) och kursplanen (a.a.) i religionskunskap, då dessa är 

av stor vikt när det gäller utformningen av undervisningen. Jag har även sett till tidigare 

forskning kring religion och genus samt gällande genusperspektiv inom undervisning. Jag har 

även med en statlig offentlig utredning som behandlar genusperspektiv inom skolan. 

 

Begrepp 
 

I denna undersökning har jag valt att använda ordet hen i stället för han/hon. Detta på grund 

av att informanternas kön inte har betydelse för resultatet samt att i en studie angående genus 

anser jag inte att det ska behövas göras könsbestämmelser i den löpande texten. 

 

Jag har även valt att ersätta ordet man med ordet en, på grund av könsbetoningen i det ordet. 

Eftersom denna studie involverar ett genusperspektiv anser jag att könsbetonade ord inte bör 

användas samt att det inte har någon relevans för resultatet. 

 

Dessa könsneutrala hänvisningar görs dock inte i citat. 
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Metod 
 

Jag har utfört intervjuer av lärare som är aktiva i yrket och undervisar i religionskunskap. De 

intervjuade arbetar i grundskolans senare år, årskurs 4-9. Lärarna som jag intervjuat arbetar 

inom samma kommun. Jag har studerat tidigare forskning samt en statlig offentlig utredning. 

 

Val av metod 
 

Jag har utfört intervjuer av lärare inom religionskunskap i årskurserna 4-9. Intervjuerna är 

utförd på sex skolor inom en kommun i Mellansverige. Tre lärare som undervisar i årskurs 4-

6 är intervjuad, varav en arbetar på privat skola och två arbetar på kommunala skolor. Tre 

lärare som undervisar i årskurs 7-9 är också intervjuad, varav en arbetar på privat skola och 

två arbetar på kommunal skola. 

Jag ville göra en kvalitativ intervju och som Dalen (2007) menar så är ett mål för den 

kvalitativa forskningen att nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i deras 

sociala verklighet samt att inom ett kvalitativt angreppssätt fokuserar en på 

upplevelsedimensionen och inte bara på en beskrivning av förhållanden (a.a.). Jag har 

intervjuat med öppna frågor men som Dalen (a.a.) rekommenderar i en semistrukturerad 

intervju har samtalen vart inriktad på ämnen som jag i förväg valt ut. Detta har gjort att jag 

har kunnat begränsa intervjun men ändå haft ett flöde för öppna svar och beskrivningar. 

Jacobsen (1993) menar att svårigheterna med att tolka resultat växer med hur mycket spelrum 

en lämnar åt den intervjuade. Detta har även till syfte att se till att alla respondenter får möta 

relevanta och likartade teman, detta kan ge en viss säkerhet. Detta ger en uppsättning 

intervjuer som är så pass strukturerade att de kan bearbetas och jämföras med varandra (a.a.). 

 

De intervjuade lärarna informerades om att jag följer God forskningsetik från vetenskapsrådet 

(Hermerén, 2011) och att deras medverkan är anonym. Detta är av vikt för att kunna få svar 

som inte är speglade att anses bra utifrån skolans perspektiv. 

 

Intervjuguide 

 

Jag använde en allmän intervjuguide (bilaga 1) och jag genomförde semistrukturerade 

intervjuer. De teman som skulle behandlas bestämde jag i förväg och utifrån det lät jag den 

intervjuade personen tala fritt. Jag gjorde detta för att få så bra beskrivningar som möjligt. 
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Lantz (2007) menar att uppgiften i den öppna intervjun är att följa intervjupersonens tänkande 

men under intervjuns gång så görs ändå avgränsningar (a.a.).  

 

Jag har tagit i beaktning att frågor som rör beteende kan få svar som är av beskrivande 

karaktär (detta kan framkomma i fråga 3,4,5 i intervjufrågorna, se bilaga 1). Jacobsen (1993) 

menar att beskrivningar har en tendens att övergå i berättelser eller argumentation för att den 

intervjuade personen ofta vill ange skäl för sitt beteende och därför kan beskrivningarna bli 

inkorrekta (a.a.).  

 

Eftersom det, enligt Lantz (2007), är enklare att övertolka det som sägs i intervjudata än om 

resultatet baseras på siffror och experiment är det därför viktigt att reflektera över hur en kan 

arbeta med att öka kvaliteten i intervjuer (a.a.). Detta ligger till grund för min intervjuguide 

(bilaga 1) och att en, som enligt Ryen (2004), ska se den enskilda undersökningspersonen och 

hens sätt att se på världen som en tillgång och det centrala (a.a.). 

 

Intervjuförfarande 

 

Innan jag utförde min första intervju så valde jag att testa frågorna på en vän. Denne vän 

arbetar som lärare i religionskunskap i klass 7-9 och är utbildad till lärare i grundskolans 

senare år i religionskunskap, samhällskunskap, historia, geografi och svenska. Jag ville genom 

detta få ett uttalande om intervjuguiden hade bra karaktär. Jag ville veta om intervjuguiden 

hade bra karaktär från mitt perspektiv som intervjuare samt utifrån min väns perspektiv som 

utbildad lärare verksam inom religionskunskapsundervisning. Jag kunde genom detta få 

respons angående hur hen upplevde frågorna. Jag fick också veta vilken tid som behövde 

avsättas för intervjuerna. Intervjun tog c:a 30 min. Detta kan dock ha påverkats av att jag 

intervjuade en vän, jag fick dock en ungefärlig tidsåtgång på intervjun. 

 

När jag ringde runt till olika skolor så presenterade jag mitt arbete, jag gjorde ingen 

specifikation över frågorna då jag inte ville att informanterna skulle vara förberedda med svar. 

Jag delgav att alla delar i studien är anonyma och att jag utgår ifrån vetenskapsrådets; God 

forskningssed (Hermerén, 2011). Jag informerade även att de fick kontakta mig efterintervjun 

om det uppstod frågetecken kring något eller om de ville avsluta sin medverkan. Jag 

informerade att de hade rätt att ta del av resultatet. 
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Åldersspannet på informanterna var stort, alla hade lärarlegitimation och var således behöriga 

lärare. Jag har valt att presentera ålder på de tillfrågade. 

 

Jag utförde samtliga intervjuer genom fysisk kontakt. Jag besökte de skolor där de tillfrågade 

lärarna arbetade. Jag genomförde intervjuerna när vi satt i en ostörd miljö i en till en situation 

i ett avsatt rum på skolan. Jag antecknade under intervjuns gång. 

 

Intervjuerna kan innehålla brister då de tillfrågade kan lägga egna värderingar i svaren eller 

genom önskningar få en annan version av resultatet, de intervjuade kan ha en tendens att svara 

så att svaret ska framställas bättre än i verkligheten. Jag har i intervjuguiden försökt utforma 

frågorna så att jag minimerar dessa risker.  

Min inspiration kommer från Jacobsen (1993) som menar att forskningsintervjuer har olika 

former av förberedelse och efterarbetning, att det gäller att förhålla sig kritisk till de metoder 

som används samt att det ställer hårda krav (a.a.) Hen nämner att det finns svårigheter med att 

tolka resultatet och dessa svårigheter ökar med hur stort spelrum som lämnas till den 

intervjuade (a.a.). Utifrån det så har jag försökt utforma ett sånt litet spelrum för den 

intervjuade som möjligt i de frågor jag använt mig av. 

 

Urval av skolor 
 

Innan jag påbörjade min studie kontaktade jag skolor i en kommun i Mellansverige. Jag 

informerade om min studie samt studiens syfte. Jag informerade om att alla svar behandlas 

konfidentiellt och att ingen skola eller intervjuad lärare skulle kunna identifieras (Hermerén, 

2011). Den tillfrågade skolan fick först ta beslut om de ville delta i undersökningen därefter 

fick de lärare som undervisade i religionskunskap ta beslut om de ville delta. Två skolor 

tackade nej. Två lärare tackade nej på skolor som hade valt att delta. Jag valde att ha två 

kommunala samt en privat skola i årskurserna 4-6 samt 7-9. Detta för att kunna se om det 

fanns en skillnad i svaren beroende på om de var en kommunal eller privatägd skola. Jag 

skickade ut ett mail till undersökningsdeltagaren med information angående undersökningen 

(bilaga 2). 
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Etiska överväganden 
 

Jag har utgått ifrån vetenskapsrådets; God forskningssed (Hermerén, 2011), där beskrivs 

ansvaret en forskare har gentemot människor som medverkar i forskningen. Enligt 

individsskyddskravet ska alla individer som medverkar skyddas från skada och kränkning 

(a.a.). Enligt anonymitetskravet ska en kunna samla in material utan att en bestämd individs 

identitet avtecknas (a.a.). Gällande konfidentialitet har en som allmän förpliktelse att inte 

sprida uppgifter en har fått i förtroende och det innebär även ett skydd mot att obehöriga får 

del av uppgifter. En måste tänka på att delge information i förväg och få samtycke av den som 

ingår i undersökningen (a.a.). Under undersökning måste en arbeta med att undvika risker 

(a.a.) Efter undersökningen måste en tänka på publiceringen samt förvaring av material (a.a). 

Projektet ska i sin helhet, dokumentation samt den redovisade rapporten präglas av klarhet, 

ordning och struktur. Jag har utgått ifrån de fyra etiska reglerna för samhällsvetenskaplig 

forskning som gäller information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande (a.a.). 

 

Resultat intervju 
 

Lantz (2007) påpekar att en väl genomförd intervju har krav på reliabilitet vilket betyder att 

metoden måste kunna ge tillförlitliga resultat och krav på validitet, det ska vara möjligt för 

andra att kritiskt granska slutsatserna (a.a.) detta har jag utgått ifrån.  

 

I enlighet med Lantz (2007) som menar att inför presentation av resultat krävs arbete med att 

förkorta och samla in relevant information för att resultatet ska vara läsbart. En måste på ett 

systematiskt sätt välja bland data som uppkommit under undersökningen och även välja bort 

information för att kunna utföra en bra analys och förenkla rådata. En måste koda materialet 

och sammanställa data så att inte meningen går förlorad (a.a.). 

 

Resultatet av intervjuerna är förkortade för att kunna presentera den relevanta informationen. 

 

Årskurs 4-6 respondent A 
 

Respondent A arbetar på kommunal skola och är 44 år gammal. Hen anser att det som tas upp 

i undervisningen är det som står i läroplan och kursplan. Hen tar upp en generell bild av 

religionskunskap i klasserna samt olika religioner. Hen säger: ”Eftersom barnen är i så låga 

åldrar än så länge försöker jag ge dom en generell bild av religion då dom ofta inte har en 
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klar bild om vad religion är eller vilka religioner som finns”. Hen tar upp de generella delarna 

såsom ritualer, platser, livsåskådningar, livsfrågor, kärlek och död. Hen tar även upp 

jämlikhet, rätt och fel, sexualitet, att vara utanför och vad kränkning är, detta i den etiska 

delen. Hen säger: Ibland kan det vara svåra och komplexa begrepp för barnen i dom här 

åldrarna att förstå och därför är det viktigt att ge dom en grund tills de kommer upp i 

högstadiet.  

 

Denna lärare anser att läroplanen och kursplanen är väl utvecklad och följer utvecklingen i 

stort, har ett brett innehåll inför religioner men är inne på att det skulle vara en fördel att 

kunna ta upp mindre religioner samt nya religioner som faktiskt tar större plats i dag. 

 

Hen upplever att genus är svårt att få med i undervisningen och hänvisar till religioners 

historia och urkunderna. Hen påpekar också att det inte finns med så mycket av det i 

läromedel. Undervisningen är dominerat av ett manligt kön. 

 

Läraren försöker få med ett genusperspektiv men på skolan arbetar de inte specifikt med det. 

Hen säger att det finns delar som skulle kunna förändras men vet inte hur en skulle göra det. 

Hen anser också att barnen inte förstår principen av genus då de inte är tillräckligt gamla för 

det. 

 

Årskurs 4-6 respondent B 
 

Respondent B arbetar på kommunal skola och är 28 år gammal. Hen anser att de följer 

kursplaner och läroplan när det gäller religionsundervisning. Hen anser att läroplaner och 

kursplaner är väl utvecklad och att det inte finns något som saknas, hen refererar till de olika 

delarna som tas upp i undervisningen och tycker att de fyller kunskapskraven. 

 

När det gäller att få med genusperspektiv i undervisningen så svarar hen att det är mycket 

svårt, hen säger: ”Det handlar om historiska perspektiv i religionerna och att urkunderna är 

skrivna utifrån män. Jag tycker inte heller att läromedlen följer ett genusperspektiv, det 

avsätts ett litet stycke om kvinnor i slutet på kapitel”. Hen säger också att: ”Undervisningen är 

dominerat av ett manligt kön på grund av religionskunskap som ämne”. 
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Hen säger att skolan inte har något arbete kring genus. Hen tycker dock att det är viktigt så 

hen försöker arbeta med det på sina lektioner så mycket hen kan. Hen vet dock inte hur en 

skulle kunna få förändringar i undervisningen eller hur hen skulle vilja arbeta med genus. Hen 

anser att det är en fråga som kräver mycket eftertänksamhet. 

 

Årskurs 4-6 respondent C 
 

Respondent C är 36 år gammal och arbetar på en privatägd skola. Hen svarar lika som de 

ovan nämnda respondenterna, att det som står i läroplan och kursplan följs i undervisningen. 

Hen säger att: ”Man undervisar eleverna i en generell religionsbild och då får man ganska 

bred kunskap även fast de är låg i ålder än”. Hen anser inte att det finns tillräckligt utrymme i 

kursplan för de hen skulle vilja ha med, hen nämner då nya och mindre religioner. 

 

Gällande genusperspektiv säger hen: ”Det är svårt att få med det i undervisningen, historiskt 

är inte religioner byggda med ett genusperspektiv”. Hen upplever inte att läromedlen är 

fulländad men säger: ”Dagens läromedel är väldigt bra och det finns trots allt ett 

genusperspektiv i dom även om det kanske kunde vart bättre”. Hen tvekar dock inte när hen 

säger att ämnet är manligt dominerat. 

 

På skolan berättar hen att en arbetar aktivt med genus. De tycker det är viktigt att arbeta med 

ett genusperspektiv i skolan och hänvisar även till att det är ett viktigt ämne i hela samhället.  

 

Hen anser att när det gäller förändring måste en tänka igenom det ordentligt då det är en stor 

och svår fråga och väljer att inte svara konkret på denna fråga. Hen påpekar dock att det är 

positivt att etik har blivit en större del av ämnet då det är lättare att arbeta med genus där.  

 

Årskurs 4-6 Sammanfattning 

 

Alla tre respondenter anser att undervisningen innehåller det som finns i läroplan samt 

kursplan, detta innebär; ritualer, platser, livsåskådningar, livsfrågor, kärlek, död, jämlikhet, 

rätt och fel, sexualitet, att vara utanför och vad kränkning är. 
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Utrymmet i läroplan och kursplan är de tre respondenterna oense om, en av dem tycker att allt 

som behövs finns med. De två andra nämner att mindre och nya religioner bör få större 

utrymme. 

 

Alla tre respondenter anser att det är svårt att få med genusperspektiv i undervisningen. De 

talar då om religionernas historia samt urkunderna. Läromedel pekas också ut som ett 

problem. Samtliga är överens om att undervisningen domineras av det manliga könet. 

Två respondenter säger att skolan inte arbetar med genus men båda anser sig vara medveten 

om genus och försöker själv arbeta med det. Den tredje respondenten säger att skolan arbetar 

aktivt med genus. 

 

Ingen respondent ger något konkret svar på förändringar som de skulle vilja göra för att kunna 

få med genusperspektiv i undervisningen. 

 

Årskurs 7-9 respondent D 
 

Respondent D arbetar på en kommunal skola och är 45 år gammal. Hen hänvisar till läroplan 

och kursplan när det gäller vad som tas upp i undervisningen. Hen nämner då centrala 

tankegångar och urkunder i kristendomen och dess inriktningar samt i världsreligionerna, 

huvuddrag i världsreligionernas historia, nyreligiösa rörelser, sekulära livsåskådningar, 

kristendom i Sverige, samband mellan samhälle och religion, religioners roll i politik och 

konflikter, konflikter och möjligheter i t ex frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på 

jämställdhet, meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, riter, moraliska dilemman, 

konsekvens och pliktetik, dygdetik, människosyn, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter 

och demokratiska värderingar. 

 

Hen anser att utrymmet för religionskunskap i läroplanen är för litet. Hen säger: ”Jag vill ha 

fler timmar religionskunskap. Det saknas utrymme för nyandlighet, mindre religioner och 

sekularisering”.  

 

Skolan samt respondenten arbetar aktivt med genus. Hen säger: ”Det är svårt att jobba med 

det för religioner är uppbyggd och skriven av män”. Hen menar att undervisningen domineras 

av det manliga könet men påpekar också att det arbetas mycket med att förändra det. Hen 
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menat att det är mycket bra att det läggs en större vikt på etik då hen upplever att det 

underlättar ett genusarbete inom religionskunskap. 

 

Årskurs 7-9 respondent E 
 

Respondent E är 56 år gammal och arbetar på en kommunal skola. Hen hänvisar till 

läroplanen i vad som ingår i undervisningen. Hen anser att kursplan lämnar för lite utrymme 

när det gäller många delar av religionskunskap och skulle vilja ha mer utrymme för 

alternativa religioner. Hen säger: ”Det läggs för lite tid på religionskunskap. Det är en sån 

stor del av vårt samhälle i idag och det växer trots att vi lever i ett sekulariserat samhälle. Vi 

är i dag ett mångkulturellt samhälle och det krävs en större förståelse för andra kulturer och 

tankesätt som man kan få genom religionskunskap i skolan”. 

 

Hen säger att skolan arbetar aktivt med genus. Alla lärare har ett ansvar för att undervisa ur ett 

genusperspektiv. Läraren själv försöker poängtera vardagslivet när en talar om religionens 

historia för att kunna få in mer av det kvinnliga könet samt vilken roll de har och haft i 

samhället. Hen menar dock att det manliga könet får störst utrymme. 

 

Hen anser också att det är svårt att få in genus i undervisningen och förutom de metoder de 

redan använder är det svårt att se hur en ska kunna förändra undervisningen för att ge 

genusperspektivet större plats. 

 

Årskurs 7-9 respondent F 
 

Respondent F är 33 år gammal och arbetar på en privatägd skola. Hen hänvisar också till de 

delar som ingår i undervisningen är de som står med i kursplanen. Hen anser att det inte finns 

tillräckligt utrymme i läroplan och kursplan för de delar hen skulle vilja ha med i 

undervisningen, hen säger: ”Jag anser att det är en brist av nyandlighet och well-being som 

skulle behövas ta upp i skolan. Det är faktiskt en stor del av vårt samhälle i dag. Jag tycker 

att man ofta kan se förlegad kunskap inom religionskunskap. Det finns faktiskt många 

religioner i Sverige och världen som inte får något eller alldeles för litet utrymme inom 

religionskunskap”. 

 

Hen anser att de arbetar med genus i den utsträckning som de kan utifrån förutsättningar. Hela 

skolan försöker arbeta för att öka genusperspektiv inom alla områden. Hen anser att 



 

24 

 

undervisningen är dominerat av det manliga könet men påpekar igen att de aktivt försöker 

bryta traditionella könsmönster och könsroller på skolan. Hen anser att det är en stor utmaning 

inom religionsundervisningen att få med genus då det inte finns förutsättningar för det och 

hänvisar då till urkunderna och att de innehåller ett fokus på män. 

 

Hen kan inte svara på hur hen skulle vilja förändra undervisningen i ett genusperspektiv, det 

är svårt att lämna ett direkt svar på den frågan. Hen hänvisar till att det är en pågående 

process. 

 

Sammanfattning årskurs 7-9 

 

Alla tre skolor tar upp innehållet i läroplan samt kursplan när det gäller innehållet i deras 

undervisning, och det innebär; Tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens 

samhälle, huvuddrag i världsreligionernas historia, nyreligiösa rörelser, sekulära 

livsåskådningar, kristendom i Sverige, samband mellan samhälle och religion, religioners roll 

i politik och konflikter, konflikter och möjligheter i t ex frågor om religionsfrihet, sexualitet 

och synen på jämställdhet, meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, riter, 

moraliska dilemman, konsekvens och pliktetik, dygdetik, människosyn, hållbar utveckling, 

mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. 

 

Samtliga respondenter anser inte att innehållet i kursplan eller tiden som är avsatt för 

religionskunskap är tillräcklig. De betonar att de skulle vilja ha mer tid och plats för nya 

religioner, nyandlighet och religionskunskapens vikt i ett numer mångkulturellt samhälle. 

Samtliga anser att de får med så mycket genus de kan under förutsättningarna. De är även 

överens om att undervisningen domineras av det manliga könet. Alla tre skolor arbetar aktivt 

med genus. De lyfter att det är enklare att arbeta med genus inom etikdelen av 

religionskunskap. 

 

Sammanfattning resultat 
 

Samtliga respondenter är medveten om genusperspektiv. Respondenterna i årskurs 4-6 tycks 

uppleva att det är svårare att arbeta med genus inom religionsundervisningen. De hänvisar då 

till elevernas ålder och att detta skulle göra det svårare. I årskurs 7-9 arbetas det mer aktivt 
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med genusperspektiv inom skolorna. Inom dessa årskurser ser jag en större vilja att arbeta 

med genus. 

 

Samtliga respondenter tar upp problem med genusperspektiv inom religionskunskapen då 

religionernas historia och urkunder är dominerad av det manliga könet. 

 

Slutsats och diskussion 
 

Mitt syfte var att undersöka hur en arbetade med ett genusperspektiv inom 

religionsundervisning, som första frågeställningen visar. Det har framkommit under 

intervjuerna att det är ofta inom etikdelen av kursplanen i religionskunskap som en lättast 

plockar fram ett genusperspektiv. Främst gällande mänskliga rättigheter, sexualitet, gott och 

inte, livssituationer samt livsåskådningar. När det gäller den delen av religionskunskapens 

kursplan som behandlar just religionerna så nämns det att en kan plocka in vardagen mer i 

undervisningen. Oftast så är religionerna historiskt beskriven ur ett manligt perspektiv och det 

gäller även urkunderna men om en lägger ett större fokus på samhället runt religionernas 

uppkomst så kan en lättare få med kvinnligt perspektiv i större utsträckning. Samtliga 

intervjuade anser att genusperspektiv är något de hela tiden försöker arbeta med och få in i 

undervisningen. Om en ser till tidigare forskning som behandlat undervisning ur ett 

genusperspektiv som helhet så talar en om bemötande, förhållningssätt och förväntningar hos 

pedagogen och att det är där det största arbetet ligger. Det kanske är så att det är grunden i att 

kunna arbeta med genusperspektiv inom skolan. Fokus kanske bör ligga främst där för att 

skapa en grund och sen arbeta vidare mer genusspecifikt. När jag började denna studie hade 

jag fokus på ämnet och reflekterade inte så mycket kring bemötande, förhållningssätt och 

förutsättningar i klassrummet. Det är något jag i efterhand känner har kunnat få ta en större 

del i studien. I övrigt var resultatet i linje med vad jag hade som hypotes inför denna studie. 

Respondenterna har också lyft att läromedlen har blivit mycket bättre. Kvinnor tar dock ingen 

plats i kapitel som helhet men har ändå en plats, ofta i form av någon eller några avsatta sidor 

i slutet på kapitlen. Respondenterna påpekar att det är en stor utveckling eftersom tidigare 

läromedel inte var skriven ur ett genusperspektiv eller med en kvinnlig aspekt alls. Om en 

antar att en skulle få med ett större genusperspektiv om en la mer fokus på vardagen inom 

religionerna bör detta också kunna arbetas in i läromedel. 
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Den andra frågeställningen behandlar om det finns problem med att undervisa i 

religionskunskap ur ett genusperspektiv. Både när det gäller tidigare forskning kring genus i 

religioner och i intervjuerna så har det beskrivits problem. Det som främst framkommer är att 

religionernas historia saknar ett genusperspektiv. Det framkommer även att urkunderna är 

skrivna utan ett genusperspektiv, de är skrivna ur ett manligt perspektiv. Det är inte många 

kvinnor som tar plats i religionernas historia och inte heller i deras urkunder, det finns dock 

undantag. Undantagen beskrivs dock som arketypiska, som Madonnan och Horan. Detta 

resultat går helt i linje med vad jag själv hade som hypotes innan studien. Jag själv insåg i 

undervisningssituationer inom religionskunskap att det fanns en viss problematik med att få 

med ett genusperspektiv. Eftersom jag arbetat mycket kring och med genus upplevde jag detta 

som ett stort problem och jag ville därför se om det var ett problem även för andra. De 

intervjuade svarade alla att de inte visste riktigt hur en skulle kunna arbeta för att komma bort 

från dessa problem. De menade att det var en fråga som krävde eftertanke och att det inte 

fanns något enkelt svar. En metod kan vara att belysa vardagen mer, att plocka fram 

kvinnorna som finns i bakgrunden av religionens historia och därigenom kanske få en bättre 

balans mellan könen. 

 

Den tredje frågeställningen behandlar läroplanen och kursplanen i religionskunskap ur ett 

genusperspektiv. Om en ser till läroplanen står det att undervisning ska ske med ett 

genusperspektiv, att skolan ska motverka traditionella könsmönster och traditionella 

könsroller. Inom kursplanen för religionskunskap så kan en finna ett genusperspektiv i den 

delen som behandlar etik och etiska frågor. Det syns mer av ett genusperspektiv i kursplanen 

för klass 7-9 än vad det gör i kursplanen för klass 4-6. Det framkommer dock att såväl 

läroplan som kursplan har utvecklats när det gäller att motverka traditionella könsroller och 

könsmönste. Fostran är också en del av läroplanen och i och med det ökar kravet att kunna 

bemöta alla barn som individer och inte som kön. De respondenter jag träffade tyckte att 

läroplan och kursplan ser relativt bra ut ur ett genusperspektiv. Däremot upplevde samtliga att 

tiden som är avsatt för religionskunskap inte räcker till för allt de skulle vilja ha med i 

undervisningen. De upplevde också att det bör finnas krav i kursplanen för att få med mindre 

religioner, nyandlighet, sekularisering och mångkulturalitet. Vi lever i ett sekulariserat 

mångkulturellt samhälle i dag så det vore kanske bra att ha med det i kursplanen också, att 

nutid är lika viktig som dåtid. Om en ser till samhället i stort så kan en se att frågor som genus 

får större utrymme hela tiden, om en då undervisade i nya religioner, nyandlighet och 

sekularisering, skulle det kanske vara lättare att få med ett genusperspektiv. Enligt tidigare 
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forskning om genus i religion så framkom det att de inte trodde att genus skulle få större plats 

i nya religioner då de ofta har rötter i traditionella religioner. Dock undrar jag om så är fallet, 

genus borde få en större plats i en nyare religion eftersom den uppkommit i samband med 

samhällsutvecklingen. 

 

Den fjärde frågeställningen behandlade om en inom skolan arbetar ur ett genusperspektiv. Om 

en ser till den tidigare forskning kring undervisning ur ett genusperspektiv så kan en se att en 

försöker att utveckla och arbeta med genusperspektiv inom skolan. Samtliga respondenter 

hade även alltid en tanke på genus i deras undervisning. Det var något som samtliga försöker 

arbeta med. De ansåg även att genus var ett viktigt ämne för hela skolan och alla ämnen inom 

skolan. Flera av respondenterna sa att de hade aktivt arbete kring genus på skolorna. De som 

inte hade ett aktivt arbete på skolorna kring genus ansåg dock att det ändå alltid fanns med i 

arbetet på skolorna.  

 

Jag såg ingen märkbar skillnad när det gällde ålder eller om de intervjuade arbetade på en 

kommunal eller privat skola. Jag hade dock förutfattade meningar om att så skulle fallet vara. 

Jag trodde att det skulle skilja sig framförallt i ålder hos de intervjuade. Jag trodde också att 

en skulle kunna se vissa skillnader mellan privata och kommunala skolor. 

 

Resultat i relation till tidigare forskning 
 

Jag anser att de resultat jag kom fram till i mina intervjuer går i linje med den tidigare 

forskningen. I den tidigare forskningen kunde en utläsa att problemet med genusperspektiv 

var att det inte fanns om en såg till religionernas historia. En kunde också utläsa att det fanns 

ett problem med att urkunderna inte skrivits ur ett genusperspektiv, även detta var ett problem 

som kom upp i intervjuerna. Om en ser till den tidigare forskningen så kan en se att det ofta 

pekar på att genusperspektiv inte alls existerar inom religioner. Detta var något som inte 

bekräftades i mina intervjuer. Även om det fanns ett problem med att få med ett 

genusperspektiv i religionsundervisningen så var det inte en omöjlighet. De intervjuade 

arbetade aktivt med det och de försökte hela tiden få med det i deras undervisning. 

 

Det var svårt att hitta tidigare forskning kring genusperspektiv inom religionsundervisning. 

Jag vände mig till att titta på forskning om genusperspektiv inom undervisning. Det som 

framkom då var inte ämnesrelaterat. Det låg då ett fokus på hur pedagoger och vuxna bemöter 
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och förhåller sig till barn beroende på deras kön. Det framkom att vuxna samt personal inom 

skola förväntar sig olika saker beroende på om de antar att barnet är en pojke eller flicka. 

Detta var en del som jag inte hade lyft i min undersökning men som utgör en stor del av 

undervisning genom genusperspektiv. 

 

Metoddiskussion 
 

När det gäller intervjun så har alla sex av intervjuerna skett genom att jag fysiskt träffat 

respondenterna. Det fanns då möjlighet för mig att läsa av kroppsspråk och få en mer 

flödande diskussion. Jag kunde också läsa av känslor, på vilka sätt den tillfrågade uttryckte 

sig och det har gjort det lättare för mig i efterhand att kunna sammanfatta resultaten.  

 

Jag har valt dessa respondenter genom att ringa runt till olika skolor och presenterat mig och 

mitt arbete. Jag är medveten om att risken finns att det kan ha lagts värderingar i svaren och 

att svaren kan ha vinklats för att framställa verksamheten bättre, dessa risker är dock 

minimerad då studien är anonym enligt vetenskapsrådets; God forskningssed (Hermerén, 

2011). 

 

Jag använde mig av en intervjumall för att jag skulle kunna uppnå ett sådant bra resultat som 

möjligt. Detta gjorde även att jag kunde få en viss försäkran om att svaren på 

frågeställningarna skulle få hög validitet. Jag ville att intervjun skulle få en semistrukturerad 

karaktär och därför lämnades utrymme till respondenterna att svara fritt på frågor som i 

förhand var bestämda. 

 

Infallsvinklar om fortsatt forskning 
 

Den tidigare forskning jag har tagit del av önskar att arbetet kring genus och genusperspektiv 

inom religionskunskap, skola som institution och undervisning ska fortsätta. Den tidigare 

forskningen är inte nöjd ännu med resultatet då de anser att det är en pågående process som 

ännu inte är fulländad. 

Det bör forskas vidare inom såväl undervisning som skola som institution tills en kan nå 

resultat som överensstämmer med läroplanen. Det bör också forskas vidare inom 

religionskunskap och hur en ska kunna undervisa i religionskunskap med ett genusperspektiv. 



 

29 

 

Det vore även intressant att se en studie i läromedel som används i religionsundervisning ur 

ett genusperspektiv.  
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Bilaga 1 
 

Intervjumall: 

 

Intervjufrågor: 

 

- Vad tas upp i religionsundervisningen? 

- Finns det utrymme i läroplan/kursplan för att få med allt som ni anser är av vikt? 

- Hur mycket genusperspektiv får ni med i undervisningen? 

- Är undervisningen dominerat av något kön? 

- Hur arbetar ni med genus? 

- Hur skulle ni vilja arbeta för att ge genus mindre/större plats i undervisningen? 
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Bilaga 2 
Informationsmail till respondenter 

 

Hej! 

Efter att ha talat med er via telefonen så vill jag informera om hur min studie kommer att gå 

till och vad det innebär för er att vara en del av min studie. 

 

Jag ska alltså utföra en studie om genuspedagogik inom förskolan. Jag har valt att göra en 

fältstudie som är uppdelad på två olika delar, en intervjudel samt en observation som jag utför 

på er förskola då jag främst observerar er miljö samt hur ni pedagoger bemöter barnen. 

 

Jag kommer att utgå i från en förskola som har bedrivit ett genuspedagogiskt arbete inom 

samma region i Sverige som er förskola är belägen. Jag kommer även att intervjua 

någon/några person/personer inom kommunens utbildningsnämnd.  

 

Genom att utföra denna studie vill jag se om det finns ett genuspedagogiskt arbete inom dessa 

kommuner och hur det arbetet är upplagt. Jag vill se om genuspedagogiken har utvecklats och 

fortskridit sen den kommunen som jag har som bakgrund bedrev sitt arbete. Jag vill också se 

hur mycket en kan se hur det genuspedagogiska arbetet fungerar genom att observera miljöer 

på förskolan och bemötande av barnen 

 

Er uppgift i min studie kommer att vara att undersökningsdeltagare i min intervju samt ingå i 

min observation av er förskola. Er uppgift som undersökningsdeltagare är frivillig och ni har 

närsomhelst rätt att avbryta er medverkan i studien. Ni har rätt att bestämma på vilka villkor 

ni vill delta i studien. I studien kommer varken kommunens namn, förskolans namn eller 

namn på uppgiftslämnare att skrivas ut. Jag som har hand om den insamlade informationen 

har tystnadsplikt, inga uppgifter får vidarebefordras till någon annan. Ni har som 

undersökningsdeltagare även rätt att se resultatet av min studie sen samt få information om 

var den publiceras. 

 

Jag hoppas att jag har gett er den information ni behöver inför detta. Jag kommer att komma 

ungefär två till tre veckor innan utsatt datum, jag kommer då att sätta upp information samt 

dela ut information till vårdnadshavare angående denna studie. 
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Har ni funderingar kring er medverkan eller vill avbryta ert deltagande i studien är det bara att 

höra av sig antingen via mail eller telefon. 

 

Med vänlig hälsning 

Sofie Ilstad 

Tel: 07- 

Mail: -@hig.se 
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