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Abstract 
 
As teacher students, we have on many occasions come across and studied different 
textbooks for religion. The purpose of this bachelor thesis is to research how sex and 
gender are presented in the textbooks for the course “religion 1” in the Swedish upper 
secondary school. The two thesis questions are: How are sex and gender presented in 
two different teaching materials in the Abrahamic religions? How does school law's 
demands for equality manifest in the analysed textbooks?  

When limiting the scope of the research to get a manageable amount of data we 
chose two textbooks written after the new guidelines for the Swedish upper secondary 
school which took effect in the year 2011 and are used in the public schools in Gävle. 
Further limiting the amount of data we decided to only go into detail on the Abrahamic 
religions, which had dedicated chapters in each book.  

For the method we decided discourse analysis would be fitting as what we are 
researching is how sex and gender are represented in the text. As both textbooks contain 
images on almost every page we also use some methods for analysing images from the 
book Reading Images (Kress & Van Leeuwen 2006). 

The results showed a heteronormative discourse which is present in both 
textbooks and is especially noticeable when describing the relationship between God 
and man. God is usually described with the pronoun He while humans present in the 
books are referred to as she. The discourse also changes depending on the topic. In the 
topic of describing the history of the religions men are more present, and in the rare 
cases when women are present the text doesn’t treat them as individuals. When 
discussing the present questions about feminism and changing the religions to fit the 
modern society are more frequent, but even here God is referred to as a man and it’s 
described that mankind - she - is supposed to follow and obey. 
 
Keywords: Christianity, discourse analysis, equality, gender, islam, judaism, picture 
analysis, sex, teaching materials, textbook, textbook analysis. 
 
Sökord: Bildanalys, diskursanalys, genus, islam, judendom, jämställdhet, kristendom, 
kön, läromedel, läromedelsanalys.  
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1 Inledning 
 
Sedan vi började studera religion, språk och läromedel inom ramarna för 

lärarutbildningen har vi med kritiska ögon studerat flertalet läromedel, både äldre som 

inte längre används samt nyare mer aktuella. Vi har fått flertalet uppgifter att kritisera, 

analysera och utveckla egna lektioner där vi blivit uppmanade att utgå från dessa 

läromedel. Men, en fråga som vi och andra vi studerat tillsammans med har ställt oss är 

huruvida läromedlen i religionsämnet verkligen kan ge en tillräckligt representativ bild 

av de religioner de behandlar då de ställs emot kraven från skolans styrdokument. 

De abrahamitiska religionerna framställs ofta i samhällsdebatten som patriarkala 

och förlegade, men samtidigt är de människor som tror på och följer dessa olika 

religioner en stor del av samhället och kan inte förbises utan att förbise en ansenlig del 

av befolkningen. De fem stora religionerna är även under konstant förändring och det 

råder ingen specifik konsensus som alla följer. En stor feministisk debatt pågår till 

exempel där många reformer både gjorts och är föreslagna, men dessa är inte 

accepterade av alla utan alla religionerna är fraktionerade och även om två personer kan 

kalla sig kristna kan de ha fundamentalt olika syn på vad kristendom innebär för dem. 

Långt mycket större skillnader än bara de inom katolicismen och protestantismen. 

De vi undrar över och undersöker i den här uppsatsen är således hur religionerna 

i det moderna samhället kan passa in i de läromedel inom religionsämnet där 

religionerna måste komprimeras och sammanfattas. Läromedlen har inte bara alla dessa 

olika uppfattningar om de olika religionerna att förhålla sig till utan måste även följa de 

krav och riktlinjer som skollagen och alla olika styrdokument ställer. Religionernas 

urkunder är långt ifrån det enda som är relevant utan även den samtida debatten om 

olika förändringar inom religionerna ska också vara representerad i läromedlen. 

I detta arbete kommer två olika men aktuella läromedel att granskas för att se 

över hur kön och genus presenteras i de tre abrahamitiska religionerna samt hur de ställs 

mot skollagens krav för att få en inblick i hur de båda efterföljs och om framställningen 

i läromedlen ger en korrekt bild av religionerna. 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att, med hjälp av valda teorier och metoder, undersöka hur 

genusperspektivet från läroplanen för gymnasiet återspeglas i de läromedel som är 

utgivna efter 2011, då den senaste läroplanen infördes. 

 



 

4 

- Hur framställs kön och genus i två utvalda läromedel om de abrahamitiska 

religionerna? 

 

- Hur kommer skollagens krav på jämställdhet till uttryck i de läromedel som 

undersökts? 

 

Den första frågan bygger på en fråga vi som skriver uppsatsen haft ett längre tag 

angående hur könsfördelningen i läromedlen faktiskt ser ut och om den motsvarar de 

krav på jämställdhet som finns i styrdokumenten för gymnasieskolan. Den andra frågan 

kan ses som en tilläggsfråga då den ser över hur styrdokumenten rent konkret gör sig 

påminda i texten i läromedlen. Detta ser vi som en första inblick i någonting som vi 

gärna skulle utforska djupare i framtiden. Kanske kan vi eller någon annan i framtiden 

genomföra ett större forskningsprojekt för att se över den eventuella obalans mellan hur 

religionerna som formats över flera millennier ska kunna överensstämma med 

styrdokument och läroplaner författade för bara några år sedan. 

 
1.2 Disposition 
● Inledning - Detta kapitel inleder uppsatsen och förklarar vad innehållet kommer 

att vara och vilka frågeställningar som finns. 

● Metodologi - Här följer en genomgång av den valda metod och teori som 

begagnats i undersökningen för att komma fram till vårt slutresultat. I kapitlet 

återfinns även avgränsningar och en genomgång av det analyserade materialet. 

● Tidigare forskning - I detta kapitel behandlas den tidigare forskning vi grundat 

vår undersökning i. En granskning av läromedel från 2006 gjord av skolverket  

tas även upp då den är relevant för området uppsatsen undersöker. 

● Analys - Här följer en första övergripande presentation av materialet där en 

mängd exempel och citat från läromedlen tas upp för att ge kontext till 

resultatkapitlet. Läromedlen analyseras för sig och en inräkning och översiktlig 

granskning av bildmaterialet sker. 

● Resultat av analys - Här presenteras resultatet av undersökningen och vägs emot 

resultat från tidigare forskning. 

● Diskussion - I detta kapitel diskuteras uppsatsen, de resultat vi kommit fram till 

samt reflektioner om metodval, avgränsningar m.m. Kapitlet avslutas med 

direkta svar på frågeställningen. 
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● Avslutning - I det avslutande kapitlet ges förslag på framtida forskning baserat 

på tankar och frågor som uppstått under arbetets gång. Här finns även en 

självkritisk avslutande text med reflektioner om saker vi kunnat göra annorlunda 

eller borde ha fokuserat mer på. 

 

  



 

6 

2 Metodologi 
 
I detta kapitel redogörs för den metod och teori som har använts för att analysera och 

tolka de läromedel som valts ut. Vi har valt att använda oss av diskursanalys då det är 

en passande metod för att analysera hur texterna formulerar och behandlar de frågor vi 

vill ha svar på. Med hjälp av diskursanalys kommer vi att analysera texten kvalitativt för 

att se hur författaren valt att porträttera kön och genus i läromedlen. Då texten oftast 

ackompanjeras av bilder kommer även dessa att analyseras med hjälp av Gunther Kress 

och Theo van Leeuwens bok Reading Images. Vårt huvudfokus är egentligen inte 

bildanalysen, men då texten ackompanjeras av bilder har vi bestämt oss för att även 

analysera bilderna för att se om de på något vis ger en annorlunda bild än den texten 

visar. 

 
2.1 Avgränsningar 
Inom religionsämnet finns en stor mängd läromedel i många olika former. Digitala 

läroplattformar, häften, läroböcker och annat. Vi har på grund av denna uppsats 

begränsade omfång valt att endast använda oss av läroböcker för att inte få en 

överväldigande mängd information att analysera. I valet av läroböcker har vi följt några 

preferenser som vi anser nödvändiga för att nå ett objektivt resultat. Vi valde således ut 

ett antal läroböcker, alla utgivna efter 2011 för att de ska överensstämma med Gy11, 

som dessutom är utgivna av olika förlag. För att få ett resultat som är relevant för en så 

stor del av undervisningen inom ämnet som möjligt försökte vi se om de faktiskt 

används lokalt på skolorna i Gävle samt begränsade oss till Religionskunskap 1 då det 

är den kurs som en majoritet av gymnasieelever läser. Efter att först ha tänkt analysera 

flera böcker insåg vi att med det vi ville göra behövdes en större avgränsning göras och 

vi bestämde oss för de två böcker som analyseras här. Då böckernas disposition kan 

variera en del har vi valt att begränsa oss till de kapitel som direkt handlar om de tre 

abrahamitiska religionerna och valt att inte ta med eventuella andra kapitel där liknande 

ämnen i vissa fall ändå tas upp. Detta för att det intressanta i kontexten inte är huruvida 

böckerna behandlar kön och genus genom hela innehållet utan specifikt inom just de 

delar som behandlar de tre abrahamitiska religionerna. 

 
2.2 Diskursanalys - teori och metod 
Diskursanalys går att använda som både metod och teori. Det används för att analysera 

olika mönster inom vilka människor lever och agerar inom. Ordet diskurs används just 
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för att beskriva de olika fält inom vilka detta sker. I och med att ordet diskurs därmed 

har en väldigt bred omfattning så har även diskursanalysen det (Jørgenssen & Phillips 

2002, s. 7). Inom diskursanalysen finns en mängd olika forskare som ser olika på hur 

den ska användas där några är mer populära än andra. Det har skapats flera olika sätt att 

analysera och man brukar tala om någonting som kallas för diskursiv kamp. Ernesto 

Laclau och Chental Mouffe menar till exempel att det inte finns någon låst diskurs som 

kan uppnå hegemoni utan att det snarare är flera olika diskurser som kämpar mot 

varandra och i detta möte förändras och förändrar varandra och alltså befinner sig i 

denna diskursiva kamp (Jørgenssen & Phillips 2002, s. 13). 

Ett exempel på hur begreppet hegemoni kan användas som är relevant för den 

här undersökningen är huruvida religionens syn på kvinnofrågan krockar med 

styrdokumentens syn. Det är författarens - och sedermera lärarens och elevernas - jobb 

att tolka båda dessa och försöka konstruera ett läromedel som ska vara begripligt och så 

korrekt som möjligt beskriva religionerna. Detta blir en extremt svår uppgift i och med 

de olika sociala kontexter religionen och styrdokumenten kommer ifrån, ibland tusentals 

års skillnad, brist på konkret litteratur som beskriver religioner i detalj eller en mängd 

andra faktorer. I och med denna svårighet kan inte hegemoni uppstå då det alltid 

kommer finnas olika idéer som drar åt olika håll och påverkar resultatet. Det finns ingen 

objektiv sanning ens inom religionerna då det finns en enorm mängd olika varianter och 

tolkningar av olika religioner. Detta kan jämföras med politik där olika ideologier och 

tankar gör att människors tankar spretar vitt åt många olika håll och ingen objektivitet 

finns (Jørgenssen & Phillips 2002, s. 44). 

Laclau och Mouffe - vars ideer är grundade i en blandning av marxism, 

strukturalism och poststrukturalism - menar att det sätt på vilket språk används är 

baserat på sociala fenomen såsom konflikter, förhandlingar och konventioner som 

tillsammans samverkar för att ge språket den betydelse det har i just den kontexten där 

det brukas. Från marxismen lånar de idéer och tankar om sociala konstruktioner och 

från strukturalismen kommer själva betydelsen (Jørgenssen & Phillips 2002, s. 32). Det 

intressanta i arbetet är alltså just språket och hur det förmedlar svaren på våra frågor, 

inte huruvida författarens personliga åsikter återspeglas i innehållet. 

 
2.3 Analys av bilder 
Vårt huvudfokus i analysen av bilder är att försöka skapa en mer objektiv och rättvis 

bild av det analyserade materialet och detta ansåg vi skulle göras bäst om vi analyserade 

bilderna i relation till texten. I och med att vårt fokus är på hur kön och genus framställs 



 

8 

konkret undvek vi helt bilder på föremål, symboler eller avbildningar av religiösa 

historiska ikoniska personer som till exempel Moses eller Maria. Först och främst görs 

en kvantitativ inräkning av de foton som finns i de undersökta kapitlen där vi 

kategoriserat in dem efter kön för att se över den kvantitativa fördelningen i läromedlen. 

Utifrån dessa resultat har två listor skapats där olika kategorier är uppradade och antalet 

bilder nedtecknade för att få en grov överblick. 

Därefter valde vi ut några av de mer utstickande bilder där det inom ett kapitel 

eller visas tydliga skillnader i vad som porträtteras. Här har vi använt oss av Gunther 

Kress och Theo van Leeuwens bok Reading Images för att se hur bildernas komposition 

är en del i diskursen kring hur kön och genus porträtteras. Till exempel analyseras bilder 

där personer med olika kön visas upp men en person är i fokus och den andra inte, 

grupper där en person från ett kön har en tydlig maktposition och andra är underordnade 

(Kress & Van Leeuwen 2006, s. 176). 

 
2.4 Material 
De två läromedel som analyseras i uppsatsen är: 

● Franck, Olof (2014). Religionskunskap. 1, Om mening, värde och tro. Lund: 

Studentlitteratur. 

● Tuveson, Robert (2015). En människa, tusen världar: religionskunskap. 1. 1. 

uppl. Stockholm: Gleerups. 

Båda läromedlen är utgivna efter den nya läroplanen för gymnasieskolan som infördes 

2011 och är båda läromedel för gymnasiekursen Religionskunskap 1. Den första boken 

är skriven av Olof Franck som är docent och universitetslektor vid Göteborgs 

universitet samt har arbetat som ämnesexpert åt skolverket samt . Den andra boken är 

skriven av Robert Tuveson som har jobbat som gymnasielärare i religion, svenska samt 

engelska i över femton år. 

	

2.4.1	Religionskunskap	1,	om	mening,	värde	och	tro	-	Olof	Franck	
Olof Franck börjar inledningen med att förklara att detta är ett läromedel och därför har 

valt ut innehållet efter det centrala innehållet i ämnet religionskunskap och inte är en 

bok med all information om religion. Läromedlet börjar med tre kapitel om mening och 

kopplar ihop det med livet och religion. Identiteter inom religion, etnicitet, kön och 

sexualitet diskuteras och hur de är kopplade till varandra. Avslutningsvis är det fem 
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kapitel med de tre abrahamitiska religionerna och hinduism och buddhism. De sista fem 

kapitlen har samma underrubriker på ämnen de tar upp. 

2.4.2	En	människa,	tusen	världar	-	Robert	Tuvesson	
Läromedlet inleds med religion och andra livsåskådningar, etik och moral och 

relationen mellan religion och vetenskap. Inledningen öppnar upp ämnet religion och 

identitet innan den presenterar de tre abrahamitiska religionerna, hinduism och 

buddhism. Avslutningsvis tas de olika livsfaser som är väsentliga inom varje religion 

och livsåskådning. Läromedlet använder sig av ett samtida och historiskt perspektiv 

genom alla kapitel även likheter och skillnader mellan de olika religionerna och 

livsåskådningarna. Genus, etnicitet, sexuellitet och socioekonomiskstatus reflekteras i 

de alla kapitlen i läromedlet. De olika tankarna och synsätten på religion och 

livsåskådningar reflekteras och problematiseras i slutet av varje kapitel.  
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3 Tidigare forskning  
 
I detta kapitel redovisas de olika vetenskapliga texter vi utgått från i vår analys av 

läromedel. Vi har först skolverkets rapport från 2006 som låg till grund för 

läroplansreformen 2011. Därefter har vi Viktor och Emilia Aldrins arbete där de 

analyserat kristendomen i läromedel som används efter denna reform. Vi har även 

använt Angerd Eilards arbete där en analys av läromedel för grundskolan från 60-talet 

fram till 00-talet. Sist har vi använt Kjell Härenstams avhandling Skolboks-Islam där 

skolböcker i religion undersökts. 

 
3.1 Skolverkets granskning 
En ögonöppnare för den diskussion om läromedel och skolans värdegrund som äger 

rum  och att det är ett reellt problem i den svenska skolan var när vi hörde talas om den 

rapport regeringen beställt 2006 i syfte att granska en mängd olika aspekter av de 

läroböcker som används inom både grundskolan och gymnasieskolan. Denna rapport 

kan inte ses som forskning men är central för området. Det är den största granskningen 

av sitt slag och resultaten är intressanta då de kan ställas mot resultaten av denna 

undersökning. De aspekter som man har fokuserat på i granskningen är etnisk 

tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och andra trosuppfattningar samt sexuell 

läggning. Rapporten beställdes av regeringen och ligger som grund till den reform av 

läroplanen som kallas Läroplan för gymnasieskolan 2011 (Förkortat: Gy11). I rapporten 

blir en mängd olika problem i de aspekter som undersökts uppmärksammade och man 

kommer fram till att de läromedel som analyseras inte följer de riktlinjer som fanns 

angående skolans värdegrund redan innan reformen som kom 2011. (Skolverket 2006, 

s. 42) Skolverkets rapport används i den här uppsatsen för att jämföra om de resultat 

som denna uppsats kommer fram till skiljer sig från de resultat granskningen kom fram 

till. (Skolverket 2006) 

 
3.2 Kristendom i läromedel 
Viktor och Emilia Aldrin har i sitt arbete analyserat läromedel från gymnasieskolan med 

ett fokus på hur kristendomen framställs i sex olika nu aktuella läromedel. De har här 

fokuserat på hur de olika läromedlen framställer religionen och hur de på olika vis 

skapar både möjligheter och begränsningar i elevers lärande. De kommer i sin artikel 

fram till att kristendomen i moderna läromedel inte presenteras som en kulturell norm 
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som äldre läromedel utan snarare en bredare bild av kristendomen som varierar i olika 

läromedel(Aldrin & Aldrin 2018) 

 
3.3 Kön och etnicitet 
I avhandlingen Modern, svensk och jämställd har Angerd Eilard undersökt hur kön, 

etnicitet och olika generationer sett ut i läromedel för grundskolan mellan 1962 och 

2007. Hon har här undersökt olika diskurser ur ett intersektionellt perspektiv. Eftersom 

denna undersökning rör sig över en längre tidsperiod varierar resultatet något men 

genomgående kommer hon fram till att en patriarkal och heteronormativ diskurs är 

genomgående i läroböckerna under den här perioden. (Eilard 2007) 

 
3.4 Islam i läromedel 
Skolboks-Islam är en avhandling skriven av Kjell Härenstam, pensionerad professor i 

religionsvetenskap, där läroböcker från grundskolan och gymnasiet undersökts med ett 

fokus på hur massmedias inflytande påverkar undervisningen samt hur kvinnan, familj, 

olika tolkningar av islam. Här kommer Härenstam fram till att muslimer i läromedlen 

framställs kollektivt och inte som individer (Härenstam 1993, s. 264). Resultatet är dock 

brett och behandlar i viss mån läromedel utgivna från olika läroplaner. Resultatet av 

nyare läromedel som granskats är att det skett en klar förbättring i hur islam framställs 

även om den förbättring som sker överför fokus till andra nya frågor. T.ex om man ska 

lära ut exakt vad som står i koranen kontra hur religionen utövas (Härenstam 1993, s. 

265). 
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4 Analys 
 
I detta kapitel redovisas analysen av de undersökta läromedlen. Här följer en 

genomgång och presentation av hur genus framställs i urvalet för att skapa en 

grundförståelse inför resultatet som presenteras i nästa kapitel. 

 
4.1 Religionskunskap 1 - Om mening, värde och tro 
Francks bok är uppdelad i tolv kapitel där de första sju tar upp vad religion och tro 

egentligen är, etik, mänskliga rättigheter och identiteter som etniska, kön och sexuella, 

innan de kapitel som behandlar de fem stora världsreligionerna. De sista fem kapitlen 

har samma underrubriker; 

● Ursprung 

● Urkunder och skrifter 

● Gudsbegrepp 

● Människosyn 

● Etik 

● Samhälle 

● Traditioner 

Den sista rubriken behandlar de religiösa i Sverige (tex. Kristna i Sverige) 

De fem sista kapitlen är namngivna efter de som utövar en religion och inte efter 

religionen (Hinduer, buddhister, judar, kristna och muslimer).  

I början på varje kapitel har Franck med en faktaruta som innehåller några av de 

krav som är relevanta för det kommande kapitlet. Dessa krav är specifikt relevanta för 

religionen i fråga och samtidigt hur religionen förstås i bredare kontext (Franck 2014 s. 

131, 149, 165) Dessa rutor är näst intill identiska för alla de tre religionerna och är 

omformuleringar av kursplanen för religion 1. I urvalet av kunskapskrav att ta med i 

kapitlen saknas en av de grundläggande punkterna från kursplanen: 

 

Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. 

 

Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och 

sexualitet. 

 

Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande 

till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, 
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traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser.  

(Religion 2011 s. 2) 

 

Av dessa tre punkter har Franck alltså fått med både den första och den tredje, medan 

punkten i mitten har förbisetts. Däremot har han som sagt ett kapitel som behandlar 

dessa ämnen tidigare i boken, men i denna undersökning är fokus huvudsakligen på hur 

dessa krav är inbakade i specifikt de tre kapitel som undersökts. 

I genomgången av judendomens historia inleder Franck med att redogöra för 

Eva och Adam  och beskriver hur de åt av frukten från kunskapens träd. 

 

[...]Allt sedan dess har människan haft en benägenhet att vända Gud 

ryggen. Det var inte så att Adam och Eva ville leva mot Guds vilja, utan 

de blev lockade till detta. Och så har det fortsatt. (Franck 2014, s. 131) 

 

I detta exempel från läromedlet har Franck eliminerat individansvaret som beskrivs i det 

gamla testamentet och sammanfört de båda individernas handlingar och behandlar dem 

som om de vore en och samma. I första mosebok, kapitel 3, vers 6-23 är berättelsen 

annorlunda beskriven och det är Eva som först blir manipulerad och lurad av ormen att 

äta den förbjudna frukten. Därefter ger hon Adam frukten och han äter också.  

Gudsbegreppet inom judendomen diskuteras och de olika översättningarna av 

guds namn - Jahve eller JHVH - behandlas i boken och begreppet Adonaj dyker upp 

(Franck 2014, s. 136). Franck översätter denna talspråksvariant av guds namn till 

Herren. Både Adonaj och översättningen Herren är maskulint böjda ord, men huruvida 

de faktiskt menar att Gud är maskulin eller inte framgår inte. Exempelvis finns en 

mängd ord på fysiska objekt som helt saknar kön som ändå har maskulint eller feminint 

böjda substantiv. Frågan här är om det är rätt av Franck att beskriva Herren som man 

endast på grund av ordets maskulinum. Att Gud har maskulint pronomen och människor 

feminina pronomen är även det ett återkommande ordval genom hela boken. I början på 

kapitlet om islam finns en faktaruta (vilket även finns i övriga kapitel) med fokus på 

information eleverna tagit med sig från religionen i grundskolan. Här presenteras gud 

som strängt monoteistisk och pronomen han och hon används flitigt för att beskriva 

relationen mellan gud och människan. Han (Gud) har rätten att utöva sin makt och hon 

(människan) måste underkasta sig guds vilja (Franck 2011, s. 164) 
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I de tre kapitlen finns att läsa tre intervjuer samt tre kortare texter där en person 

fått svara på frågan “Är du religiös?”. I kapitlet om judendom är intervjun gjord med en 

troende kvinna som är medlem i den judiska församlingen (Franck 2011, s. 145) och 

ställd till en judisk man (Franck 2011, s. 140). Frågan i kapitlet om kristendom är ställd 

till en döpt och konfirmerad man som ser sig själv som ateist (Franck 2011, s. 156) samt 

intervjun gjord med en kvinnlig studentpräst (Franck 2011, s. 161) I det sista av de tre 

kapitlen - vilket handlar om islam - är frågan ersatt med en rubrik och det är skrivet mer 

som en insändare. Ingen information ges om personen utöver att kon kortfattat nämner 

att hon ber fem gånger om dagen vilket i kombination med att rutan är placerad i 

kapitlet om islam gör att man kan anta att hon är muslim (Franck 2011, s. 176). 

Intervjun här görs med en manlig imam (Franck 2011, s. 167). Här är könsfördelningen 

jämt uppdelad. 

I kapitlet om islam som kommer sist av de tre finns underrubriken manligt och 

kvinnligt som fokuserar på tolkningen av koranen. Exempelvis skriver Franck: 

 

Muslimska feministiska teologer har framhållit att koranen genom 

historien har tolkats av män för män. Dessa teologer argumenterar för att 

kvinnors perspektiv och kvinnors frågor ska lyftas fram i 

tolkningsprocessen. Det handlar exempelvis om hur koranens texter kan 

och bör tolkas i relation till frågor som rör jämställdhet och 

likaberättigande (Franck 2011, s. 167). 

 

Enligt Franck gäller detta även för de övriga världsreligionerna, men han tar inte upp 

det där utan väljer att ta upp det just i kapitlet om islam. En ständigt pågående 

diskussion inom de tre abrahamitiska religionerna handlar om tolkningen och huruvida 

den är inkluderar både män och kvinnors rättigheter (Franck 2011, s. 167). Senare i 

kapitlet tas diskussionen upp igen om vad muslimska feministiska teologer anser om 

tolkningen av de religiösa skrifterna. Här anser de att de befintliga tolkningarna är 

föråldrade och behöver förnyas för att passa i det moderna mer jämställda samhället 

(Franck 2011, s. 174). 

 
4.2 En människa, tusen världar 
Innehållsförteckningen i Tuvesons bok är tydligt uppdelad i olika kapitel som behandlar 

var och en av de fem stora världsreligionerna för sig samt ett kapitel om etik och moral 

och ett om relationen mellan religion och vetenskap. Dispositionen inom de olika 
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kapitlen är ungefär lika men med några mindre variationer, till exempel sharia som får 

en egen rubrik. De olika kapitlen har denna gemensamma disposition; 

● Bakgrund 

● Historia och samtid 

● Gudsuppfattning 

● Människosyn 

● Kön och sexualitet 

● Etnicitet och socioekonomiska förhållanden 

● Skrifter 

● Klädsel- och matregler 

● Heliga rum och heliga platser 

● Vad har du fått med dig? 

● Diskussions- och fördjupningsfrågor 

Här tas kön och sexualitet, etnicitet, klädsel och liknande ämnen upp i varje kapitel och 

har egna rubriker.  

I kapitlet om judendom beskrivs den judiska religionens historia, här är det 

männens historia som är den viktiga, vilket återspeglar hur det faktiskt ser ut i gamla 

testamentet. När Tuveson når fram till den samtida judiska tron och de olika grenarna 

inom den så tar upp män och kvinnors roll i utövandet av religionen. Han beskriver till 

exempel att kvinnor nu får vara rabbiner inom vissa grenar av judendomen (Tuveson 

2015, s. 107-108). Traditionella könsroller är något som tas upp och problematiseras i 

förhållande till religionen upprepade gånger genom de tre kapitlen. I kapitlet om 

kristendom beskrivs till exempel hur kvinnor sedan 1958 tillåtits vara präster och 

biskopar men samtidigt tas en del av kritiken mot detta beslut upp (Tuveson 2015, s. 

156-157).  

 

I boken råder en tydlig uppdelning där män har större fokus i historisk kontext, där 

läroboken också återspeglar det som går att läsa i urkunderna för religionerna, men 

också att kvinnor har större fokus i det nutida perspektivet. Exempel tas upp på nutida 

judiska kända och framstående kvinnor inom olika kategorier som skådespelare, sångare 

och nobelpristagare. Jämställdheten tas upp i texten men kvinnans roll får ett högre 

fokus och beskrivs mer ingående i detalj då mannens roll presenteras som en norm. 

(Tuveson 2015, s. 118-120). 
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Tuvesons användande av gudsbegreppet begränsar sig i nästan alla fall till att 

faktiskt kalla gud för Gud och människan för vi. Några enstaka exempel finns det dock 

där Gud beskrivs som en man och människan som henne (Tuveson 2015, s. 155).  

I boken tar Tuveson upp en välkänd företrädare för islamisk feministteologi som 

påstår att det finns de som menar att islam har utrymme för nytolkningar och att man 

inte enbart behöver följa de gamla tolkningar som alltid gjorts av män. Hon anser att 

islam skulle kunna vara en jämställd religion och att de tolkningar som finns är 

föråldrade och i vissa fall felaktiga (Tuveson 2015, s. 196). Vidare beskriver hon hur 

den historiska kontexten måste beaktas då koranen uppkom i ett patriarkalt samhälle där 

all form av makt tillhandahölls av männen, samtidigt som det faktiskt finns en mängd 

kvinnor som är viktiga inom islam (Tuveson 2015, s. 196). 

 
4.3 Bilder 
I de två böckerna som undersökts har vi valt ut de bilder som är fotografier av 

människor och därmed valt att utesluta målade porträtt av människor, även bilder och 

målningar föreställande religiösa föremål samt avbildningar av helgon. Uppdelningen 

av bilder har skett i två steg, första steget är per kapitel/religion och andra är i 

grupperingar. De grupper vi har valt är bilder föreställande en ensam kvinna, kvinnor i 

grupp, enstaka män, män i grupp, grupp med både män och kvinnor (blandad grupp) 

och bortfall.  

I urvalet av bilderna har vi använt oss utav den heterosexuella normen och 

samhällets norm på män och kvinnor, dvs. de vi anser “ser ut” som män eller kvinnor 

efter normen har vi placerat i den kategori som överensstämmer bäst. Detta urval har vi 

kommenterat under rubriken självkritik. Detta är gjort endast för att få en grov överblick 

av könsfördelningen på de olika bilder som visas i se sammanlagt sex kapitel som 

analyserats. I kategorin bortfall har vi inkluderat de bilder där det inte går att fastställa 

någon kön på de som är med i bilden. 

I dessa två tabeller presentera resultatet av den övergripande kvantitativa 

bildundersökningen. Varje tabell är markerad efter författarens efternamn.  
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Franck Judendom Kristendom Islam 

Kvinna 1   

Kvinnor i grupp   2 

Man 2  1 

Män i grupp 2 1  

Blandad grupp 2   1 

Bortfall  1  

Totalt antal bilder 7 2 4 

(Sammanlagt antal bilder innan urvalet: 25) 

 

Franck har alltså väldigt få bilder på människor i sin bok och fördelningen varierar 

mellan kapitlen. Både kristendomen och judendomen har dock procentuellt en större 

mängd män än kvinnor. Den bild som finns på en grupp människor föreställer den 

gamla polske presidenten Lech Walesa som syns i förgrunden medans det bakom 

honom står ett antal högt uppsatta representanter för kyrkan (Franck 2014, s. 157). Detta 

betyder enligt Kress och van Leeuwen att han ses som huvudaktören i fotot och att det 

är han som utför handlingen, i det här fallet är handlingen att vara en politisk ledare som 

i och med sin position framför de kyrkliga representanterna är den som har högst 

maktposition i sammanhanget (Kress & Van Leeuwen 2006, s. 63). Vi har i detta fall 

valt att räkna alla på bilden då även de kyrkliga representanterna i bakgrunden har en 

roll i bilden. 

 

Tuveson Judendom Kristendom Islam 

Kvinna 3 3 1 

Kvinnor i grupp  1 2 

Man 1 1  

Män i grupp 3  2 

Blandad grupp 1 6 5 

Bortfall  1  

Totalt antal bilder 8 12 10 

(Sammanlagt antal bilder innan urvalet: 53) 
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I Tuvesons bok finns det en större mängd bilder i varje kapitel än i Francks bok. Det är 

en någorlunda jämn fördelning mellan könen men en stor mängd gruppfoton med så 

pass många människor att genus är svårt att avgöra. En bild i kapitlet om kristendom 

förestället en kvinnlig präst som viger två män. Detta foto återfinns under rubriken 

sexualitet och används för att visa tydligt hur progressiv den svenska kyrkan blivit 

(Tuveson 2015, s. 159). 

Baserat på tabellerna ovan framgår att Tuvesons bok innehåller en större mängd 

bilder på människor samt en jämnare könsfördelning i dessa bilder. Franck har fler 

bilder på religiösa symboler och avbildningar av religiös ikonografi, vilket är en av 

förklaringarna till att det finns avsevärt färre bilder på människor i hans bok. Den 

kategorin som skiljer sig åt mest är kategorin kvinna, där Franck endast har en bild på 

en kvinna i kapitlet Judar och det är en bild från intervjun med en judisk kvinna (Frank 

2014, s. 145). Tuveson har sju bilder på kvinnor som ensamma aktörer i bilden och 

minst en bild i varje kapitel. 

Två utmärkande exempel från Francks bok är tagna ur kapitlen Kristna och 

Muslimer och är båda gruppbilder. Det första exemplet är det som ovan har nämnts med 

en politiker som en aktör i fokus och med representanter från kyrkan i bakgrunden 

(Franck 2014, s. 157). Genom att ge politikern fokus i bilder påvisas att det är han som 

är huvudaktör och den som har mest betydelse i bilden och ger honom en makt över 

dem som står bakom och är ur fokus (Kress & Van Leeuwen 2006, s. 176). Det andra 

exemplet är på en grupp bestående av kvinnor som är i fokus med människor i 

bakgrunden som inte är i fokus, vilket även i detta exempel påvisar vilka som är 

huvudaktörer i bilden (Kress & Van Leeuwen 2006, s. 176). Denna bild ligger under 

underrubriken Olika tolkningar och förhållningssätt och används som exempel på hur 

bärandet av huvudduk för kvinnor tolkas på olika sätt inom islam vilket behandlas i 

texten (Franck 2014, s. 173). Det är fyra kvinnor på bilden, två med hijab och två utan 

huvudduk som tillsammans äter mat. Denna illustration visar att det finns olika 

tolkningar inom religion och att det är den väsentliga  informationen (Kress & Van 

Leeuwen 2006, s. 177). 

Två exempel på bilder från Tuvesons bok som utmärker sig tydligt är först en 

bild som föreställer två vuxna män - varav en är präst - som ger nattvarden till en grupp 

ungdomar bestående av både män och kvinnor (Tuveson 2015, s. 138). Det andra 

exemplet från samma bok visar en judisk församling som läser från Torah i en synagoga 
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(Tuveson 2015, s. 124). På båda dessa bilder är det männen som är i förgrunden och 

som konkret utövar en religiös sed/rit medans kvinnor befinner sig i bakgrunden eller 

vid sidan av och deltar passivt genom att lyssna eller som i det första exemplet genom 

att inta nattvarden (Kress & Van Leeuwen 2006, s. 176). Bilden från den judiska 

församlingen är även avgränsad tydligt så man ser kvinnorna - som inte får komma in i 

synagogans huvudsal - sitta bakom Mechitza (en avskiljare mellan män och kvinnor i 

synagogan) en våning upp där de kan se ut över männen som står vid Bimah (en 

upphöjd plattform) och läser från Torah. Här är bildens komposition synnerligen 

intressant då den tydligt drar en linje mellan männen och kvinnorna och belyser dessa 

könsnormer inom judendomen Att bilden är tagen från bottenvåningen där gruppen med 

män befinner sig och håller upp Torah så att den befinner sig framför kvinnorna på 

balkongen ovan skapar en sorts inramning som förstärks ytterligare av det balkongräcke 

som tydligt delar bilden på mitten och skapar en gräns mellan män och kvinnor (Kress 

& Van Leeuwen 2006, s. 176-177)  
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5 Resultat av analys 
 
Detta kapitel innehåller resultatet av den diskursanalys som genomförts i uppsatsen. 

Den första underrubriken redogör för den heteronormativa diskurs vi upptäckt i 

läromedlen och den andra underrubriken behandlar hur diskursen kring hur kön 

behandlas är olika när man sätter frågan i en historisk kontext. 

 
5.1 Heteronormativ diskurs 
Ett genomgående tema i böckerna (främst i Francks bok) är det faktum att språkbruket 

när man behandlar Gud och människan är att man sätter dem i relation till varandra och 

när man talar om dem tar bort just orden Gud och människa. I stället ersätts dessa ord av 

Han (Gud) och hon (människan). Relation mellan de båda jämställs med relationen i ett 

stereotypiskt heteroförhållande. Det bygger på patriarkal struktur där mannen har makt 

över kvinnan och kvinnan ska underkasta sig mannens vilja. Francks bok beskriver till 

exempel hur ordet islam kan översättas till underkastelse.   

 

Det handlar om att människan är beroende av och underställd Gud. För 

att leva på ett gott och riktigt sätt måste hon följa hans vilja och hans 

regler. (Franck 2014, s. 164). 

 

Att relationen mellan de båda jämställs med relationen mellan en man och en kvinna 

och där Gud anses vara den som är i maktposition. Gud - mannen - får ett positivt värde 

medans människan - kvinnan - får ett negativt värde. Mannen kan inte göra fel medans 

kvinnan gör fel och straffas av mannen för detta (Eilard 2008, s. 39). Tuveson använder 

dessa värderande genusbetingade ord i betydligt mindre utsträckning än Franck, men de 

återfinns likväl i allt undersökt material. 

Inom diskursteorin nämns diskursiv kamp och hegemoni (Jørgenssen & Phillips 

2002, s. 13). Båda dessa begrepp går att applicera på problematiken i den 

heteronormativa diskursen då en sorts diskursiv kamp äger rum. Styrdokumenten har en 

åsikt i frågan om hur jämställdhet ska framställas och synliggöras i läromedlen, medans 

religionen inte förnyats då källorna är tusentals år gamla. På så vis råder en viss typ av 

hegemoni i det etablerade källmaterialet där den heteronormativa diskursen lever sig 

kvar. Detta reflekteras i modernare sammanfattningar av detta källmaterial såsom de 

läromedel som här undersöks, men här sker istället en diskursiv kamp på området då 
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både Tuveson och Franck både tolkar skolans styrdokument samtidigt som de ger en 

representativ bild av religionerna (Jørgensen & Winther 2000, s. 13). 

 

Totalt  Judendom Kristendom Islam 

Kvinna 4 3 1 

Kvinnor i grupp  1 4 

Man 3 1 1 

Män i grupp 5 1 2 

Blandad grupp 3 6 6 

Bortfall  2  

Totalt antal bilder 15 14 14 

 

Denna tabell innehåller alla bilder från de båda läromedlen och här går att se att det 

finns 13 bilder på kvinnor, 13 på män samt 15 på olika människor i grupp. Med tabellen 

sammanställd från hela det undersökta materialet ser fördelningen betydligt mer jämnt 

fördelad ut. Dock - vilket noterats i tidigare kapitel - är fördelningen inte lika jämn i de 

båda böckerna för sig och motiven och bildernas komposition varierar. De bilder som 

analyseras i föregående kapitel belyser detta och bidrar i kombination med hur texten 

behandlar könen till att förstärka denna heteronormativa diskurs. 

 
5.2 En diskurs i förändring från historiskt till samtida perspektiv 
Det är en tydlig skillnad på uppdelningen av fokus på kön i alla tre kapitel i de två 

undersökta läromedlen. I båda läromedlen fokuseras det nästan enbart på män i historien 

om religionerna, några av undantagen är Eva och Adam i Francks bok där där Evas roll 

förändras från hur det beskrivs i det gamla testamentet och de bådas handlingar får 

samma värde (Franck 2014, s. 131).  När religionen behandlar både det nya och det 

gamla testamentet är diskursen mer inriktad på männens roll men så fort religionens 

samtida kontext behandlas är fokus ofta mer varierat. Till exempel inom islam 

diskuteras moderna feministiska teologers syn på hur religionen bör formateras om för 

att passa i det nya samhället och passa med moderna tankar och idéer (Franck 2014, s. 

167). Det tas även upp hur kvinnans roll inom Islam förminskats och egentligen bör 

lyftas upp och belysas för att anpassa religion för samtiden (Tuveson 2015, s. 196). I 

båda böckerna väljer man att lyfta upp den feministiska kampen inom islam och hur den 
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är viktig i samtiden, vilket inte synliggörs alls på samma sätt inom de båda andra 

religionerna. Detta riskerar att bidra till att islam anses mer kvinnoförtryckande 

(Skolverket 2006, s. 43). 

 

Frågan om vad som är kunskap om islam tycks kunna omformuleras till 

en fråga om vilka intressen som styrt insamlandet av »faktiska» 

kunskaper och vilket användningsområde dessa kunskaper avsetts för. 

Det är svårt att tro, att inte liknande mekanismer styr vårt urval av 

“fakta” om muslimska länder idag. 

Det är vidare svårt att tro, att läroboksförfattare står över dessa 

påverkansmekanismer. (Härenstam 1993, s. 49). 

 

I detta citat belyses hur författare av läromedel riskerar att påverkas av olika faktorer 

och att innehållet i läroböckerna således inte blir helt representativt för vad religionen 

faktiskt vill säga. Med detta i åtanke kan denna diskurs i förändring få en förklaring. Det 

urval av fakta författarna gjort i den samtida kontexten riskerar att påverkas av de krav 

(Gy11 2011, s. 7) författarna har på sig om att läromedlen ska följa styrdokumenten. 

Diskursens förändring över tid går att koppla till en stor mängd olika faktorer, 

just hur religionen behandlas inom skolan och hur den förändras därinom styrs av 

skolverkets riktlinjer. Intressant för detta arbeta är då hur skolverkets rapport från 2006 

belyser just den typ av problematik i granskade läromedel från föregående läroplan 

(Skolverket 2006). 

 

  



 

23 

6 Diskussion 
 
Utifrån den analys som gjorts och i förhållande till de tidigare granskningar av 

läromedel i den svenska skolan så har de flesta kommit fram till liknande resultat men 

med vissa olika variationer. Eilards resultat är att en heteronormativ och patriarkal 

diskurs är genomgående i alla de läromedel hon granskat, vilket även är resultatet av 

denna undersökning. Även Härenstam, som fokuserat på islam, noterar att problemen 

fortfarande finns i de mest uppdaterade läromedlen han granskat, dock är hans 

granskning också betydligt äldre än vår, men kommer ändå fram till liknande resultat. 

Som vi under uppsatsens gång tagit upp är den diskursiva kampen relevant än idag och 

vilken sida som är dominerande varierar, vilket måhända är önskvärt då den diskursiva 

kampen bidrar till utveckling inom ämnet. Det kan således uppfattas som att den här 

undersökningen kommit fram till att det granskade materialet är dåligt och bör kasseras. 

Så är dock inte fallet. Snarare kan arbetet ses som en grund att basera uppdaterade eller 

helt nya läromedel som i sin tur bidrar till att utveckla den diskursiva kampen än mer, 

men samtidigt kanske ändra fokus till något som är mer relevant just då. Vad som är den 

nutida kontexten förändras då det som är nutid idag är gårdag imorgon. 

Att religionens urtexter är statiska och inte öppna för förändring på samma sätt 

som både läroplanerna och de läromedel de styr gör att kraven på jämställdhet i 

läromedlen skulle kunna riskera att hamna på fel plats, eller skapa en icke representativ 

bild av religionernas historia. De läromedel som granskats har - som i exemplet med 

Eva och Adam som tagits upp tidigare - suddat ut vikten i personernas handlingar och 

vad dessa innebär. Detta skapar en konflikt mellan de två olika sidorna, religionen och 

läroplanen, som är svår att komma över. Ska man skriva om religionen historiskt ur ett 

neutralt perspektiv och riskera att ge en felaktig bild, eller ska man skriva om 

religionens historia och försöka återge urkunderna så korrekt som möjligt och istället 

väga upp detta med att skriva om samtiden på ett sätt som riskerar att bli vinklat i 

stället? Som vår undersökning visat så tas kvinnans roll i de granskade läromedlen 

framförallt upp i den samtida kontexten och förbises i den historiska. Kanske kan det 

vara så att man för att väga upp för religionens statiska heteronormativa perspektiv valt 

att fokusera mer på kvinnan i samtiden? 

Trots att vi fått våra frågeställningar besvarade har denna undersökning väckt en 

mängd nya frågor. Detta anser vi är positivt då det kan bidra till ökad förståelse och 

djupare insikt vid både granskning och författande av nya läromedel. 
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6.1 Hur framställs kön och genus i läromedlen om de abrahamitiska 
religionerna? 
I det undersökta materialet synliggörs en heteronormativ diskurs där männen är de som 

presenteras både historiskt och som faktiska utövare av religionerna, medans kvinnor 

står på sidan av och är åskådare eller deltagare som leds av männen. I de delar av 

läromedlen som berör religionernas historia återfinns inte särskilt många kvinnor av 

naturliga skäl då de ej heller återfinns särskilt mycket i urkunderna. Men i till exempel 

berättelsen om Eva och Adam är det som att de båda slås samman så att det är svårt att 

urskilja vem som gjorde vad. 

 Kvinnan i läromedlen tas upp desto mer i samtida kontext och då 

diskuteras till exempel feministiska muslimska teologer och hur de försöker förändra 

religionen inifrån, men det faktum att de försöker förändra religionen innebär att det är 

något de inte håller med om och de är således utanför även här. Att det ser så olika ut i 

historiskt kontra samtida perspektiv har vi valt att kalla för en diskurs i förändring. 

 
6.2 Hur framställs skollagens krav på jämställdhet i de läromedel som 
undersökts? 
Det var delade resultat i de två undersökta läromedlen i relation till centralt innehåll för 

kursen och punkt nummer tre: Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, 

etnicitet och sexualitet. Tuveson presenterade ämnet under en underrubrik inom varje 

religion medan Franck separerade frågan från religionerna och presenterade dem under 

ett eget kapitel utan anknytning.  
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7 Avslutning 
 
I detta kapitel diskuterar vi vad som skulle kunna vara relevant för eventuell framtida 

forskning både i mindre uppsatser som denna och även vad vi skulle vilja se i större 

forskningsprojekt. Sist en avslutande del där vi skriver självkritiskt om vad vi kunnat 

göra annorlunda eller bättre i arbetet. 

 
7.1 Framtida forskning 
Då vår undersökning är begränsad inom ramarna för en C-uppsats har vi inte kunnat gå 

in lika djupt som de större undersökningar vi använt oss av. Men vi har genom att nyttja 

den tidigare forskningen ändå kommit fram till ett egna och nyare resultat baserat på 

urvalet. För att ta detta ämne längre vore det intressant att i framtiden se flera och mer 

omfattande arbeten med liknande upplägg som vårt där flera läromedel undersöks och 

kanske även hela böcker för att se om några större strukturella problem finns inom 

skapandet av nya läromedel. Den diskursiva kampen är viktig inom den här typen av 

arbete så att genomföra liknande forskning med olika infallsvinklar och frågeställningar 

vore intressant för att inte riskera att resultatet blir felaktigt. 

 Någonting vi diskuterat under arbetets gång vore en större och mer 

omfattande undersökning där man istället för att jämföra läromedlen går in och 

undersöker det forskningsmaterial i ämnet som finns. I och med att olika forskare gjort 

olika urval, använt olika metoder och en mängd andra divergenser som skiljer 

forskningsmaterialet åt, vore detta intressant för att undersöka om det till exempel kan 

ha funnits förutfattade meningar i tidigare forskning som lyser igenom. 

 Ett sådant forskningsprojekt skulle dock kunna riskera att bli långt mycket 

mer omfattande än de som refereras i denna uppsats, även myndighetsrapporten, och 

kanske passar bättre som ett tillägg för nästa gång en liknande rapport beställs. 

 
7.2 Avslutning och självkritik 
Inför detta arbete avgränsade vi oss mer och mer och försökte hitta en balans i urvalet 

för att kunna genomföra undersökningen korrekt och komma fram till ett relevant 

resultat. För att få plats med allt inom ramarna för arbetet bestämde vi oss för ett mindre 

urval där vi kunde analysera lite djupare, men det hade samtidigt varit intressant med ett 

större urval och en mer översiktlig undersökning. Då både den tidigare forskning vi 

hänvisar till och även flera studentuppsatser som gjort liknande ämnen ofta fokuserar på 
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just de abrahamitiska religionerna hade det måhända varit intressant att istället 

undersöka hinduism och buddhism. 

 Det är ett svårt ämne att undersöka då läromedlen inom religion måste 

hitta någon sorts balans mellan att representera religionen korrekt och följa 

styrdokumenten. Religionerna är så pass breda och skiljer sig så mycket åt att det är i 

stort sett omöjligt att återge en fullt korrekt bild av en enskild religion i läromedlen, 

således kan man även fråga sig om det urval författarna gjort är representativt och även 

om det går att analysera korrekt i ett arbete som detta.  



 

27 

8 Källförteckning 
 
Aldrin, Viktor & Aldrin, Emilia (2018). Hur förmedlas kristendomen i läromedelstexter 

för gymnasieskolan? En ideologikritisk analys. Nordidactica : Journal of Humanities 

and Social Science Education [Elektronisk resurs]. (2018:2). s.23-44. 

 

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.) (2007). Diskursanalys i praktiken. Malmö: 

Liber 

 

Eilard, Angerd (2008). Modern, svensk och jämställd: om barn, familj och omvärld i 

grundskolans läseböcker 1962-2007. Diss. Lund : Lunds universitet, 2008. Tillgänglig 

på Internet: http://dspace.mah.se/bitstream/2043/5588/3/avhandling_eilard.pdf 

 

Franck, Olof (2014). Religionskunskap. 1, Om mening, värde och tro. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Kress, Gunther R. & Van Leeuwen, Theo (2006). Reading images: the grammar of 

visual design. 2. uppl. London: Routledge 

 

Härenstam, Kjell (1993). Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i 

religionskunskap. Diss. Göteborg : Univ. 

 

I enlighet med skolans värdegrund? [Elektronisk resurs] : en granskning av hur etnisk 

tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av 

läroböcker. (2006). Stockholm: Skolverket 

 

Gy11. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011. (2011) Stockholm: Skolverket 

 

Nationalencyklopedin (u.å.). Hen. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/hen [2019-01-15] 

 

 

 



 

28 

Skolverket (2011). Ämne - Religionskunskap. Stockholm: Skolverket. 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-

i-

gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp

%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DREL%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5

cdfa92a3 

 

Tuveson, Robert (2015). En människa, tusen världar: religionskunskap. 1. Stockholm: 

Gleerups 

 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och 

metod. Lund: Studentlitteratur 

 

 

 


