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1. Inledning 
 

Vilken bild av Jesus har du? Hur skulle du beskriva denne man efter att ha tagit del av en 

lärobok som försöker beskriva kristendomen. Är det en lidande Jesus, var han en himmelsk 

varelse eller var han en vanlig snickarson. Har han egentligen funnits överhuvudtaget? Hur 

tolkar våra läroböcker den historiska Jesus och vilka bilder är det egentligen man vill 

förmedla kring honom. Vems kristendom är det som återges i läroböckerna? Finns det 

utrymme för både män och kvinnor? Är lärobokstexterna inom kristendomen bara till för 

män? 

 

Under min lärarutbildning har jag stött på få elever på högstadiet som ifrågasätter den 

mängd fakta som läroböckerna presenterar. Oftast är det endast i samband med att jag eller 

den lokala lärarutbildaren uppmärksammar att vissa bilder i läroböckerna är missvisande, 

som eleverna ifrågasätter och blir medvetna kring att det handlar om tolkningar och 

perspektiv. Därför är det ju också otroligt viktigt att vi lärare är uppmärksamma och är 

kritiska till dessa läromedel som vi använder i skolan. För att vi ska kunna lära våra elever 

att själva granska och sålla bort de bilder som kanske ibland kan vara direkt olämpliga eller 

kanske inte presenteras alls i läroböckerna. Detta är en av anledningarna till varför jag ville 

göra en läroboksgranskning men också för att jag brinner för genusfrågorna. Jag har i 

samtal med lärare diskuterat vilka bilder av manlig och kvinnligt som både läromedel och 

vi själva ger i undervisningen. I dessa samtal har lärare uttryckt det svårt att undervisa 

kring kvinnor inom kristendomen eftersom de inte bidragit i större utsträckning till 

religionshistorien. Trots att det funnits och finns kvinnor som bidragit till religionshistorien 

nu och på senare tid. I detta arbete ska jag därför också försöka se hur 

läromedelsförfattarna uppmärksammar kön i lärobokstexterna. Jag har också i diskussion 

med lärarutbildare diskuterat lärobokens vara eller inte vara? Då har man också uttryckt att 

läroboken kan vara till hjälp om man som lärare känner sig osäker på sitt ämne. Att 

läroboken kan vara det stöd som läraren tillsammans med sina elever använder för att 

inhämta information kring det ämne som studeras. Men hur ska en nyutexaminerad lärare 

som kanske inte känner att hon eller han är hundra procentigt säker i sitt ämne förhålla sig 

till ett textmaterial om man inte kan lita på att de bilder och texter som ges i läroboken är 

tillförlitliga. Inte minst om man själv är osäker eftersom man då kanske är tvungen att lita 

på att läroboksförfattaren besitter den kunskap som man själv saknar. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att göra en analys av hur olika läroböcker i religionskunskap 

på högstadiet beskriver manligt och kvinnligt inom kristendomen. Jag ska också undersöka 

hur bilden av Jesus presenteras eftersom han är för det första historiskt betydelsefull och 

kristendomens nyckelperson och för det andra en person som har haft stor påverkan på 

västvärldens samhällsutveckling. Att undersöka läroböckerna ur dessa två perspektiv blir 

därför intressanta eftersom läroboksgranskning inom kristendom är relativt outforskat. En 

anledning till detta kan ju vara att kristendomen kanske känns allt för nära vår egen kultur 

och etiska värderingar för att bli ett intressant studieobjekt. Dock anser jag att det då finns 

ett större behov av att undersöka den eftersom det annars finns en risk att undervisningen 

kring kristendom blir slentrian och föråldrad. 

Mina frågeställningar är följande: 

1. Vilka bilder av Jesus ges i lärobokstexterna och bildmaterialet? Vilken bild av Jesus är 

normerande inom kristendomsavsnitten? Är bilden av Jesus vinklad? 

2. Vilka olika former av manlig överordning och kvinnlig underordning förekommer i 

text- och bildmaterialet? 

1.2 Metod 

I undersökningen har jag använt kristendomsavsnitten i fyra läroböcker som används på 

två högstadieskolor i Gävleborgs län. Dessa läroböcker är SO·S, Religion ämnesboken, av 

Ingrid Berling och Börje Ring (2003), So Direkt. Religionsboken, av Ole Högberg och 

Mats Sundqvist (2003), PULS Religion, Grundbok för grundskolans senare del, av Lennart 

Göth och Katarina Lycken (2005), samt Sofi. Religion, av Per Eklund (2005). 

Jag har avgränsat mig till att hålla mig inom avsnitten som behandlar endast kristendomen, 

dock vill jag påpeka att det finns andra delar av lärobokstexterna som i jämförande 

perspektiv mellan kristendom och andra religioner eller livsåskådningar kan ge ytterligare 

bredd och svar på mina frågeställningar. Dock måste jag begränsa mig till just dessa avsnitt 

eftersom tiden är knapp och jag inte kan behandla samtliga avsnitt i läroböckerna som 

berör kristendomen i min uppsats. Däremot har alla de källor jag valt att använda i min 

läroboksgranskning ett sammanfattande kapitel där man redogör för bild- och 

textmaterialet inom kristendom. 
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Ett annat problem som jag stött på under min granskning av läromedlen är att vissa utav 

bilderna och illustrationerna har varit svåra att uttyda om de innehåller både män och 

kvinnor. Men jag har ändå valt att ta med dessa i undersökningen med förbehåll att min 

läsare förstår att dessa kan tolkas annorlunda än vad jag har valt att göra. Min 

undersökning behandlar också Jesus materialet för sig, vilket kan uppfattas som 

upprepande, då Jesus förekommer i samband med min genusanalys. Men eftersom Jesus 

beskrivs som en man i källorna bör jag också behandla honom i genusmaterialet. 

Läroböckerna är inte heller enkla att analysera utifrån ett objektivt perspektiv, därför att de 

redan är någon annans, författarnas, tolkningar som studeras. Deras tolkningar är också 

färgade av vissa värderingar och normer som dels kan vara medvetna men också 

omedvetna speglingar av hur de uppfattar den religion de valt att beskriva. Objektivitet i all 

ära men jag anser att det är svårt att inte lägga ner sina egna värderingar i resultatet som 

ska analyseras i slutändan. Då mitt intresse naturligtvis bidragit till att välja det ämne som 

jag behandlar och också det material jag väljer att analysera. Dessa läroböcker kan även då 

bli färgade av min förförståelse. 

Kristendomen bär på ett patriarkalt arv, vilket gör det svårt att bedöma om författarna 

medvetet valt att använda de bilder och den text de presenterat i läroboksmaterialet. Detta 

tänker jag inte gå in djupare på just nu, dock ville jag göra ytterligare en markering kring 

att det inte är lätt att göra en läroboksgranskning då det finns en hel del svårigheter med att 

analysera skolböcker. 

Min metod är att göra textstudier. I undersökningen har jag analyserat hur läroböckerna 

beskriver Jesus, är bilden av honom vinklad? Problematiserar läroboksförfattarna Jesus 

genom att ifrågasätta hans existens. Vilken bild ger man av Jesus i text, är det forskningens 

eller bibelns Jesus som beskrivs. Det vill säga finns det tendenser som gör att författarna 

återger Jesus liv utifrån evangelierna eller finns det antydningar till att den bygger på det 

historiska källmaterialet, forskningen som finns om Jesus. Hur vill man framställa Jesus i 

läromedlen utifrån de bilder som ges i källorna? Dessa kriterier vill jag också presentera 

utifrån min analys kring genusperspektivet, där jag har sökt efter tecken på manlig 

dominans och kvinnlig underordning. Det vill säga om kvinnor osynliggörs, får mindre 

utrymme i text och i bild samt om språket i sig rymmer maskulina, feminina eller 

nedsättande formuleringar. 
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Dessutom kommer jag att diskutera perspektivet kring kristendomens lära om i motsats till 

lära av, om det påverkar hur kvinnor och män (samt Jesus) presenteras i läroböckerna. 

Resultaten kommer också att diskuteras mot gällande styrdokument för grundskolan och 

mot referenslitteraturen som jag presenterar här nedan. 

Jag har också valt att inte bara redovisa mina källor utan samtidigt analysera dem. Fördelen 

med det är att undersökningen får en helt annan karaktär och tyngd genom att läsaren 

genast kan följa mitt resonemang, men jag ger också en mer sammanhängande analys i 

resultatdelen. Samtidigt finns det ju en nackdel med att jag för in analys i materialet 

givetvis, är att läsaren kanske påverkas av mina tolkningar. 

Under rubriken tidigare forskning och genomgång av problemläget ska jag förtydliga att 

det bara är en bråkdel av den forskning och genomgång av problem som jag presenterar. 

Då både genus- och Jesusavsnittet innehåller en mängd litteratur och forskning som kan 

behandlas och som i sin tur även de är väldigt omfattande. 

1.3 Disposition 

Efter detta inledande kapitel presenterar jag ett kort avsnitt där jag presenterar en del av 

min tolkning av styrdokumenten och dess värdegrund. Därefter redogör jag för tidigare 

forskning och problemläget för att läsaren ska få en bakgrund till resultat och 

diskussionsavsnitten. Efter detta följer undersökningsdelen och sedan resultat och 

diskussion där jag också presenterar förslag till vidare forskning. Slutligen beskriver jag en 

sammanfattning av uppsatsens innehåll.
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2. Vad säger Styrdokumenten? 

Skolan ska vara icke-konfessionell1, det anser jag innebär att det som rör skolans värld ska 

vara objektivt. Det vill säga förmedla kunskap som är opartisk och inte färgas av egna 

värderingar. Allt material som då används i skolan borde av denna anledning vara 

objektivt. Skolan har också ett uppdrag att förmedla och så grundläggande demokratiska 

värden hos eleven, som jämställdhet mellan kvinnor och män.2 Av denna anledning anser 

jag även att läroböcker därför ska förmedla kunskap som bygger på både män som 

kvinnors erfarenheter och möjligheter. Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Det 

gör att det också ställs krav på att läroböckerna, som fortfarande utgör en stor del i 

kunskapsinhämtandet på många skolor, också ska vara neutral men samtidigt ge en 

mångfacetterad bild av det ämnesområde man studerar. 

Läroplanen föreskriver också att eleverna skall kunna orientera sig i en komplex 

verklighet.3 Våra läroböcker i skolan och de ämnesområden som i dem studeras anser jag 

ska alltså försöka förklara någon annans uppfattning och världsbild. Det innebär också att 

våra läroböcker utifrån kursplanen ska försöka tolka någon annans uppfattningar på ett 

objektivt sätt. Dock kan ju detta verka märkligt då ingen kan vara totalt objektiv, särskilt 

när det gäller att tolka en annan människas åskådning eller ett religiöst tankesystem som 

också i sig kan variera oerhört. Därför anser jag att det kan vara bra om läroböcker och 

skolan i sig inte bara ger kunskaper om utan också inifrån en livsåskådning, där så många 

sidor av denna återges för att uppnå de krav som styrdokumenten föreskriver. Det vill säga 

saklighet och allsidighet. 

Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta.4 

Vilket jag anser gör det nödvändigt att läraren också ska granska de läromedel han eller 

hon erbjuder eleverna, för att hitta det material som kan bidra till att eleverna kan utveckla 

denna förmåga. Det vill säga ett material som kan ge en mångsidig bild av ett 

ämnesområde så att eleven kan förstå och kritiskt reflektera över hur komplex en religiös 

kontext kan vara. Samtidigt som kursplanerna diskuterar vikten av att studera olika 

 
1 Lpo 94, s. 3 
2 Lpo 94, Ibid.  
3 Lpo 94, s. 5 
4 Gemensam kursplanetext för de samhällsorienterande ämnena 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3882&extr
aId=2087 Hämtad: 2008-11-13 
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religioner anser jag det är tydligt att den kristna åskådningen är viktigare än någon annan 

och utgör så att säga normen för hur vi ska studera andra religioner.5 Genom att 

styrdokumenten uttalat beskriver att eleven ska fostras genom denna ideologi, det vill säga 

genom kristen etik och västerländsk humanism. 

 
5 Kursplan för religionskunskap 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=24&skolform=11&id=3886&extr
aId=2087 Hämtad: 2008-11-13 
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3. Tidigare forskning och genomgång av problemläget 
 

Jag har sökt efter tidigare forskning i läroboksgranskning inom kristendom. Dock är de inte 

det lättaste att få tag på och få undersökningar har gjorts inom religion och läromedel. Den 

läroboksgranskning jag funnit har varit riktad på andra religioner som islam, buddhism och 

judendom. Det finns däremot en rapportserie som sammanställt hundratalet 

läroboksgranskningar, Rapport 1992: 3 Läroboksgranskning av Krister Hansson och 

Ingela Tång, där presenteras 13 stycken undersökningar som behandlar eller är riktade mot 

kristendom. Jag har inte gjort någon större ansträngning till att få tag på någon av dessa 13 

undersökningar. Eftersom många av dem är gjorda under 60- och 70-talet, den äldsta redan 

under senare del på 1800-talet. Dock hade säkert flertalet av dem varit intressanta att läsa 

exempelvis Carharina Broomé som 1975 skrev Katolska kyrkan i läroböckerna. Men 

eftersom jag inte gör någon analys över en historisk utveckling kring läromedel inom 

kristendom så har jag inte ansett att dessa kan vara till nytta till min undersökning. 

Eftersom jag utav titlarna dragit slutsatsen att många av dem har samband med 

utvecklingen från kristendomskunskap till religionskunskap. Detta är ju inte i sig något 

som är mindre intressant, men det visar också hur viktigt det är att aktuell granskning finns 

inom skolans läromedel. Men här blir det tydligt att det inte är lika prioriterat under senare 

tid inom religionsmaterialet i kristendom när man tagit del av denna skriftserie och andra 

aktuella läroboksgranskningar. Det här gör ju att min uppsats kan belysa och ge ett litet 

bidrag till hur ett fåtal läroböcker som används idag i grundskolan belyser 

kristendomsämnet på gott och ont. 

Uppsatsen Vems Judendom?– En granskning av läroböcker i religionskunskap av Malin 

Johansson och Rebecka Klack, behandlar läroboksgranskning kring vilken typ av gren 

inom Judendom som dominerar lärobokstexterna. Hur kvinnor och män skildras, samt hur 

stort utrymme de får i läromedlet i Judendom. Uppsatsen som jag för övrigt har haft en stor 

nytta av i mitt eget arbete genom att använda mig av liknande metoder osv. är mycket bra 

och väl disponerad. De det kommit fram till är att samtliga läromedel i deras undersökning 

visar på att ortodoxa judar får representera judendomen i lärobokstexterna genom ett 

mansdominerat bild- och textmaterial. Detta tror de beror på att läroböckerna måste 



10 

 

                                                

använda ett mer uppseendeväckande material för att göra eleverna intresserade av 

religionen, dock gör läroböckerna detta på bekostnad av den religiösa mångfalden.6

En annan uppsats jag tagit del av är Angelica Davidssons Makt och kön i Kristendomen 

och Islam. I uppsatsen har hon gjort en fenomenografisk studie där hon kartlagt eller tolkat 

vissa begränsade uppfattningar kring mäns maktmissbruk över kvinnor inom kristendom 

och islam. Detta har hon gjort genom intervjuer och litteraturstudier. Trots att hon har ett 

relativt otraditionellt sätt att lägga fram sin redovisning och stundvis känns uppsatsen 

väldigt svårbegriplig, anser jag att uppsatsen är väl värd sin läsning, eftersom Davidsson 

ger en intressant historisk överblick över den religiösa utvecklingen genom ett feministisk 

och gynocentriskt perspektiv. Det vill säga hon försöker återge hur kvinnan som en central 

del i det religiösa livet och gudsbilden under årtusenden får mindre betydelse medan 

männens inflytande i den religiösa kontexten ökar. Ett exempel på detta som Davidsson ger 

är att män får större behov av att kontrollera den kvinnliga sexualiteten och 

fortplantingen.7 Trots att Davidsson använt en metod som egentligen inte ger självklara svar 

på ämnet hon belyser så berör hon många intressanta infallsvinklar. Som jag tolkat som att 

obalansen mellan könen beror på ett kulturellt och psykologiskt problem. Där män tillåts, 

genom samhällets heteronormativa värderingar men också genom religiösa tolkningar som 

gynnar män, få mer utrymme i olika sociala sammanhang.8

Kjell Härenstam har i sin bok Skolboks-Islam gjort en omfattande undersökning kring 

läromedel i Islam på låg- mellan och högstadiet samt gymnasiet. Där han anser att 

läromedel på högstadiet är väldigt negativa när det gäller islams gudstro och 

människosyn.9 Det största problemet anser Härenstam är att läroböckerna är allt för 

generaliserande och att den procentuellt största delen av allt material som presenteras i 

läroböckerna kring islam sätts i samband med krig och konflikter efter andra världskriget, 

medan läroboksförfattarna undviker att beskriva den historiska utvecklingen som lett fram 

till dessa konflikter.10 Härenstam har också undersökt hur kvinnan presenteras inom islam i 

läroböckerna, här har han också konstaterat att läroböckerna i stor utsträckning ger en 

negativ bild av den religiösa kvinnan. Detta förstärks genom grova generaliseringar kring 

 
6 Johansson, Klack 2005, s. 35  
7 Davidsson 2004, s. 4, 5 
8 Davidsson 2004, s 36 
9 Härenstam 1993, s. 271 
10 Härenstam 1993, s. 270, 271 
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vissa samhällsfenomen och genom att den oftast presenteras genom förhållanden i vissa 

muslimska länder.11

Åke Sanders rapport Några reflektioner kring framställningen av och undervisningen om 

icke-kristna religioner beskriver hur kristendomen utgör en grundläggande norm för hur 

läroböcker framställer andra religioner. Hans slutsatser bygger på att han sett tendenser hos 

läromedelsförfattare att beskriva andra religioner utifrån samma struktur som hos 

kristendomen.12 Detta har i sin tur gjort att läroböckerna föder uppfattningar som att andra 

religioner i förhållande till kristendomen blir så att säga ”andra slags kristendomar”13 

genom att läromedelsförfattare sätter ord på andra religiösa begrepp som kan förknippas 

med kristendom t.ex. koranen som muslimernas bibel. Sander ger hård kritik till 

läromedelsförfattare som han anser är självblinda och saknar villighet att beskriva en 

livsåskådning genom ett förståelseperspektiv som delvis bygger på ett inifrånperspektiv. 

Något han anser skulle vara det ultimata för att en elev ska kunna skaffa sig insikter kring 

hur andra livsåskådningar påverkar människor i enlighet med läroplanen som Sander också 

anser att läroboksförfattare inte följer.14

3.1 Genusperspektiv - några bidrag 

Vem är en religiös människa och har vi rätt att sätta kön framför det som speglar den 

religiösa människan? Det är problem som diskuteras i artikeln ”Homoreligios – men only? 

Genusforskning i religionsvetenskapen”. Sedan 1970-talet har det bedrivits en mängd 

religionshistorisk forskning som belyst kvinnors religiösa liv och rätt till synlighet. Denna 

forskning kom att utvecklas från att främst beröra kvinnan till en genusforskning som 

också inkluderar män. Detta eftersom tidigare forskning inte tagit hänsyn till kvinnors 

religiösa erfarenhet, aktivitet och religionens inverkan på kvinnors självuppfattning, liv och 

möjligheter.15 Den här kritiken till religionsforskningen har ställt krav på att eftersträva 

objektivitet och neutralitet. Författarna anser att det är viktigt att ge religiösa bilder utifrån 

ett kvinnligt perspektiv för kunskapens egen skull och genom att sätta kvinnan till exempel 

i jämförelse till en man i religionsforskning, bidrar det till variation, mångfald och nyanser. 

Därför har genusforskning i stort ersatt begreppet kvinnoforskning, dessutom tar 

 
11 Härenstam 1993, s. 242 
12 Sander 1988, s. 25 
13 Sander 1988, Ibid. 
14 Sander 1988, s.30 
15 Sælid Gilhus, Mikaelsson 2003, s. 218 
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författarna upp en annan aspekt på det hela. Genusforskningen ger inte samma feministiska 

associationer och är därför lättare att acceptera.16 Inom kvinnoforskning kan vi stöta på 

begrepp som patriarkat som ofta associeras med system som möjliggör kvinnoförtryck som 

författarna vill definiera som ett hierarkiskt system präglat av mäns makt över kvinnor.17 

Dock vill de också poängtera att maktdimensionen är oerhört komplicerad och har många 

infallsvinklar. Självklart är detta ett mycket intressant område att undersöka men ur en 

neutral synvinkel hur och vilka uttrycksmöjligheter ger en religion de båda könen. I 

artikeln diskuteras alltså hur kvinnors samhällsliv inte har blivit uppmärksammat därför att 

det religiösa materialet granskats och analyserats ur ett manligt perspektiv dessutom är de 

flesta texter, regler och praxis och så vidare producerat av män. Författarna tar upp 

problem där tidigare forskning kanske till och med gjort källorna mer manscentrerade eller 

androcentriska (den egentliga termen) än vad de egentligen är och att mannen gjorts till 

norm.18 Det som hänt på grund av detta är att det som män gör anses som mer intressant 

och viktigt på bekostnad av att kvinnor osynliggörs. Men författarna diskuterar också de 

facto problemet med kvinnors synlighet kring hur mycket de egentligen också har bidragit 

till religionshistorien. Det är inte relevant säger författarna att bedriva forskning kring den 

här typen av frågor om det finns ett jämställdhetskrav på att män och kvinnor alltid ska få 

samma uppmärksamhet.19 Därför att många religioner är naturligt manscentrerade. Men 

det betyder ju inte skriver författarna att man ska behandla kvinnors religiösa liv som något 

marginellt eftersom kvinnor har bidragit till religionshistorien och förtjänar att bli 

granskade. Man menar att utmaningen för religionsvetenskapen är att tydliggöra när den 

religiösa människan är en man och när hon är en kvinna och när det inte spelar någon roll 

om människan är en man eller kvinna.20 Men det kanske är så att vi ska söka efter 

religionssamhällen där kvinnor varit stiftare och ledare för att höja kvinnans status.21

Ann-Louise Erikssons skrift Genusperspektiv på religion tar upp hur feministisk teologi 

kan förmedla ett perspektiv på teologi som inte upprätthåller mäns dominans och kvinnors 

underordning. Hon menar att det krävs en problematisering kring förhållandet mellan kön 

och makt och att denna analys kan göras av både män som kvinnor.22 Hon tar upp centrala 

 
16 Sælid Gilhus, Mikaelsson 2003, s. 218, 219 
17 Sælid Gilhus, Mikaelsson 2003, s. 220 
18 Sælid Gilhus, Mikaelsson 2003, s. 226 
19 Sælid Gilhus, Mikaelsson 2003, s. 229 
20 Sælid Gilhus, Mikaelsson 2003, s. 230 
21 Sælid Gilhus, Mikaelsson 2003, s. 233 
22 Eriksson 2004, s.13 
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områden inom kristen genusforskning ur de tre perspektiven, bibeln, språket och Kristus. 

Genom dessa tre utgångspunkter problematiserar hon och försöker ge svar på hur den 

teologiska forskningen kan handskas med denna köns obalans inom kristen tro och etik. 

Eriksson ställer frågan om man kan skriva in kvinnor i bibelns texter och språk? Hon 

refererar till Elisabeth Schüssler Fiorenza som är en av dem som arbetar med 

genusforskning inom teologin. Fiorenza har strävat efter att utveckla en feministisk 

tolkningsmetod som ska medverka till att kvinnor inkluderas i bibeltexterna.23 Dock har 

hennes tolkningsmetod blivit kritiserat. Därför att andra forskare ansett att den ger 

möjligheter till historieförfalskning och att den patriarkala ordningen som ges uttryck i 

bibeln inte ska förnekas genom att göra efterhandskonstruktioner.24 Eriksson menar också 

att det är ett problem att mannen blivit en norm i det teologiska språket. Eftersom den Gud 

som beskrivs i källorna inte är tillgänglig för en direkt beskrivning utan återges genom 

metaforer eller bilder. Därför är det också viktigt att synliggöra detta inom genusteologin 

för att forma språkliga strategier som inte förhärligar det manliga på bekostnad av det 

kvinnliga.25 Slutligen diskuterar Eriksson problemet med Kristus, där hon menar att genom 

att den kristna tron rymmer föreställningen om att Gud inkarnerats i Jesus. Att tron talar 

om en gudomlig man har fått negativa konsekvenser genom att den kristna historien 

legitimerat denna föreställning som att män står närmare det gudomliga.26 Eriksson 

diskuterar också precis som Sælid Gilhus att detta påverkar synen på att män blir så att 

säga normen för det som är viktigt och att denna norm idealiseras och ska eftersträvas 

också utav kvinnor. Vidare diskuterar hon här också några motsatsförhållanden till detta, 

bland annat inkulturation.27 Som går ut på att använda modeller där Kristus avbildas som 

kvinna. Sammanfattningsvis kan man avsluta Erikssons diskussion med att säga att 

genusperspektivet på det religionsvetenskapliga studiet har för avsikt att påverka inte bara 

kristendomen utan också andra religioners utveckling och anpassning till sin samtid genom 

bland annat dessa olika feministiska teologiska perspektiven.28

Carl-Henrik Grenholm skriver i Kristen feminism att det är viktigt att det utformas teologi 

som bygger på kvinnors erfarenheter. Genom att män har haft en stor påverkan på 

 
23 Eriksson 2004, s. 26 
24 Eriksson 2004, s. 27 
25 Eriksson 2004, s. 29 
26 Eriksson 2004, s. 33 
27 Eriksson 2004, s. 35 
28 Eriksson 2004, s.48 
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kristendomens utveckling och formats ur deras perspektiv så har den redan blivit utsatt för 

risker som kan ha medfört förvanskning av religionen.29 Han anser också att vi bör ta 

avstånd ifrån delar av det patriarkala arv och läror som kristendomens förgrundsgestalter 

förkunnat för att uppnå ett slags jämlikhetsideal. Han ger några exempel på vilka typer av 

läror han anser vi ska ta avstånd emot bland annat, Luthers tvåregementslära och Paulus 

förkunnande i första Korintierbrevet.30 Grenholm anser att det finns stora chanser till att 

lyckas då det redan finns ett uttalat jämställdhetsperspektiv i nya testamentet som 

motiveras genom den kristna människosynen.31 Han tror också att många av de patriarkala 

symbolerna och gudsbilderna kommer att försvinna och ersättas allt eftersom 

samhällsstrukturer förändras. Det är även viktigt att i samtiden använda bilder som inte gör 

könsåtskillnader och legitimerar mäns överordning som det tidigare patriarkala tänkandet 

gjort, eftersom den inte stämmer överens med evangeliernas framställning av Kristus.32

 

3.2 Jesus - några bidrag 

Det är egentligen inte debatten kring Jesus existens jag ska belysa utan snarare ge olika 

bilder av den historiska Jesus så att läsaren får en inblick hur man kan förhålla sig till den, 

eftersom bilden av Jesus är mångtydig. Dels finns det teologiska tolkningar och å andra 

sidan vetenskapliga tolkningar av Jesus. Dock är ett av mina litteraturbidrag mycket 

kritiskt till Jesus existens men jag tycker ändå att en sådan bild också ska återges eftersom 

den bidrar till min diskussion. Jag börjar helt enkelt med Roger Viklunds perspektiv boken 

Den Jesus som aldrig funnits.33 Förutom att Viklund ger en bakgrund till Gamla 

testamentets uppkomst och israeliternas historia så går han in på ytan kring den bibliska 

Jesus och hans motsvarigheter i inom andra mytologiska berättelser. Med det vill han visa 

att Jesus i jämförelse med exempelvis Siddhârta Gautama (Buddha) eller andra halvgudar 

inte är särskilt unik eftersom det finns en mängd likheter kring deras uppkomst, gärningar, 

levnadsöden och nedskrivna ord. Bland annat gick även Buddha liksom Jesus på vatten, 

botade sjuka och gjorde liknande under som det återberättas i evangelierna.34 Därför är 

 
29 Grenholm 1982, s. 40 
30 Bibel 2000, Kor kap. 11, 14 
31 Grenholm 1982, s. 41 
32 Grenholm 1982, s. 42 
33 Viklund är kanske något man kan kalla en amatörforskare, dock anser jag hans bok är relativt bra och 

genomarbetad. 
34 Viklund 2008, s. 212 
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Viklunds bild av den bibliska Jesus framställd precis som vilken mytologisk berättelse som 

skulle kunna återfinnas kring andra liknande gestalter. Hans liknelser skulle man ju kunna 

kritisera genom att hänvisa till ovan nämnda forskning som kommit fram till att man gärna 

jämför andra religioner i förhållande till kristendomen. Dock anser jag inte att detta är hans 

avsikt utan så enkelt som möjligt förklara att halvgudar finns det gott om inom många 

kulturer och att de inte är så olika varandra och det han jämför med, är den bibliska Jesus 

mot de historiska källor som finns och beskriver samma tid. Hans poäng med det är att han 

menar att det är enkelt att misstro bibelns berättelse kring Jesus. Eftersom bibeln för det 

första återkommande har redigerats och inte är evangelierna skrivna kring samma tid då 

Jesus påstås ha levt. För det andra så är inte evangelierna trovärdiga ur perspektivet att de 

inte ger en enig bild av Jesus liv och många liknande paralleller som evangelieförfattarna 

ger finns att hitta i annan hednisk litteratur.35 En annan viktig beröringspunkt kring 

Viklund teser är att inga andra viktiga samtida filosofer eller historiker har 

uppmärksammat Jesus existens och detta skulle också vara ett bevis på att han inte skulle 

ha funnits. Viklund ger också kritik till läromedel som uppmärksammar samma företeelse 

kring detta men att de i samma stycken påstår att det inte var särskilt märkligt att Jesus, 

upprorsmakaren, inte uppmärksammades men att evangelierna samtidigt på riktigt skildrar 

Jesus liv. Men det anser Viklund är beklämmande eftersom Jesus påstods dra stora 

folkmassor till sig enligt kristna beräkningar och tycker därför att det vore konstigt om 

hans död inte uppmärksammades.36 Jag upplever att Viklund menar att skolans läroböcker 

ger dubbla budskap vilket kan verka förvirrande. Han har också hittat argument i 

bibeltexterna som talar för att Paulus, som Viklund för övrigt hävdar att många anser som 

kristendomens upphovsman, inte alls var kunnig kring den Jesus som omtalas i 

evangelierna. Antagligen hade han inte ens kommit i kontakt med dessa texter. Bland annat 

därför att Paulus sällan nämner Jesus eller för den delen verkar vara intresserad av hans liv 

utan snarare mer intresserad ur en teologisk synvinkel.37 Vilka bilder är det då Viklund ger 

om man nu ska tolka att han har en bild av den här mytiska Jesus och som utgår från att 

han skulle ha funnits? För det första vill inte Viklund kalla Jesus för en messias eller 

Kristus eftersom orden hade en helt annan betydelse för judarna kring vår tideräknings 

början och ordet har omtolkats genom kristendomen. Jesus kallas utan undantag för Jesus 

från Nasaret vilket Viklund menar starkt visar att Jesus både är född och uppvuxen i 
 

35 Viklund 2008, s. 319 
36 Viklund 2008, s. 358 
37 Viklund 2008, s. 391 
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Nasaret. Dessutom menar författaren att det är när Johannes döparen dör, som Jesus 

egentligen får ledarrollen och börjar skapa sitt eget följe. Han håller också med om att 

Jesus mycket väl kan ha varit en upprorsmakare som haft umgänge med andra 

revolutionärer som gjort att han väckt tillräckligt mycket oroligheter, så att Pontius Pilatus 

tillfångatagit och avrättat Jesus. För Viklund har hittat stöd i sina källor som visar på ett 

eller flera uppror just kring tidpunkten för den påstådda korsfästelsen. Om det nu skulle 

vara så att det var Jesus som avrättades, så skulle det betyda att han orsakat mycket skada 

och lidande eller irriterat dem med makten tillräckligt mycket för att behöva röjas undan.38 

Viklund anser att den här gestalten inte alls överensstämmer med bibelns Jesus där han ses 

som den lärde och fromme. Den som predikar i fågelkvitter och solljus. Det som Viklund 

anser forskare och bibelvetare glömmer bort är att Palestina under denna tid var ett 

ockuperat land som var oroligt och uppror bland folket var väldigt vanliga. Så hur 

sannolikt skulle det vara att just Jesus var den jude som gick omkring och predikade och 

gjorde under i omständigheter som inte alls stämmer överens med historiskt källmaterial. 

Viklunds bild av Jesus är den att evangelieförfattarna antagligen eller kan ha använt sig av 

flera verkliga som overkliga händelser och personer eller gestalter ur annan samtida 

litteratur i sin fiktiva berättelse kring Jesus. Vilket innebär enligt Viklund att den som 

påstår sig tro på evangeliernas Jesus inte alls har en korrekt bild av vem han kan ha varit då 

bibel Jesus aldrig har funnits.39

Bengt Holmbergs bilder av Jesus skiljer sig mycket från Viklunds. I sin bok Människa och 

mer utgår han från den bild av Jesus som återges i evangelietexterna ur ett 

kulturantropologiskt perspektiv. Det vill säga hans forskning kring Jesus har fokus på 

människors levnadsförhållanden ur kulturella, sociala och historiska perspektiv. 

Visserligen ställer sig Holmberg bakom samma princip som liknar den hos Viklund, om att 

den bibliska Jesus ska skiljas åt från den historiska bilden av Jesus. Men han menar att den 

forskning som bedrivits inte kan ge några självklara svar på vem Jesus var, eftersom 

huvudkällorna, evangelierna, är och förblir desamma.40 Att också Holmberg har en religiös 

men även en vetenskaplig bakgrund gör att jag är mer benägen att tolka att han anser 

evangelierna som mer viktiga än andra historiska källor. Vad Holmberg beskriver i sin bok 

är bland annat hur Jesus omvärld och verklighet kan ha sett ut kulturellt som socialt. Han 

 
38 Viklund 2008, s. 593 
39 Viklund 2008, s. 596 
40 Holmberg 2005, s. 151 
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behandlar bland annat familjens betydelse och tolkar hur Jesus egna förhållande tills sin 

egen familj kan ha sett ut utifrån bibeltexternas beskrivningar.41 Bland annat beskriver han 

Jesus som en person som medverkar till att upplösa familjesammanhållningar. Genom att 

Jesus provokativt uppmanar människor att lämna sina nära för att följa honom. Det är 

mycket enklare att hitta en tydlig bild av Holmbergs Jesus om man jämför med Viklund. 

Eftersom han exakt uttalat beskriver den utifrån den forskning som finns om Jesus, men 

om det är hans tolkning eller om det är en sammanställning av hans egna resultat och 

tidigare material låter jag vara osagt. Men så här lyder den ”Bilden av Jesus är i stora drag 

att han var mer judisk än universell, mer undergörare och befriare än enbart lärare, mer 

politisk än inåtvänd existentialist, mer rörelseskapare och ledare än marginell individualist, 

mer provokativ profet som offrar sig själv för gudsrikets skull än drömsk galileisk 

bypredikant med otur”.42 Det är lättare att se att många av dessa bilder går att följa i hans 

resonemang kring de punkter han berör Jesus ur i sin bok. Dessutom har jag tolkat hans 

forskning utifrån det perspektivet att han utgår ifrån att Jesus inte bara har en historisk 

betydelse utan också att Jesus verkligen har funnits. 

Jaroslav Pelikans bok Jesus Through the Centuries behandlar Jesusbegreppet genom 

århundradena. Boken är intressant eftersom den visar på hur bland annat politiska, 

kulturella och sociala värderingar och influenser varit med att påverka hur bilden av Jesus 

förändrats och sett ut under århundradena. Jag tänker här nedan försöka ge en kort 

sammanfattning kring några av författarens historiska bilder av Jesus. Under det första 

århundradet efter vår tideräknings början såg tidiga Jesusanhängare på denne man som 

judisk rabbin43, för vi måste enligt Pelikan komma ihåg att läran om Jesus tillkommit långt 

efter hans död och den gudomliga stöpta formen av Jesus som vi känner till har i efterhand 

formats efter muntliga traditioner. Säkerligen har de även tillkommit efter och kanske till 

och med påverkats av apostelns Paulus skrifter.44 När man då långt senare börjar skriva ner 

evangelierna har den kristna kyrkan och dess traditioner börjat göra sig gällande. 

Antagligen har evangelieförfattarna då börjat anstränga sig till att modifiera och förstärka 

bilden av Jesus som profet och en Messias så som det står i bibeltexterna. Det är under 

dessa århundraden då evangelierna skrivs och berättelserna om Jesus blir lästa som är 

vändpunkten i historien och formar de bilder som kommer att dominera i två tusen år. Alla 
 

41 Holmberg 2005, s. 19, 20, 21, 22, 23, 24 
42 Holmberg 2005, s. 199 
43 Pelikan 1985, s. 11 
44 Pelikan 1985, s. 10 
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dessa bilder av Jesus är i sig utryck som påverkas och influeras av rådande normer och 

värderingar under dessa århundraden och dessa bilder i sig kom att påverka människors 

medvetande och självuppfattning i alla delar av världen. Pelikan beskriver missionen som 

en av de första bilderna som kommer att vinkla bilden av Jesus som människans ljus. Inom 

denna bild ryms många andra bilder av Jesus, som exempelvis människans fria vilja, som 

får större utrymme under senare århundraden. Dock är det Jesus ord och förkunnelse som i 

början blir betydelsefull. Därför att det var viktigt att legitimera den tidiga kristna kyrkan 

ifrån den judiska genom att bekräfta evangelietexternas riktighet. En annan bild som 

uppstår under denna tidsperiod är att man förstärker bilden av Jesus både genom text och 

också bild som världens ljus. Han, ljuset, som övervann döden för att kunna ge människan 

evigt liv genom evangeliet, gjorde att människor i sig inte uppfattade kroppen som evig 

utan själen var den som upplevdes som odödlig.45 Denna uppfattning influerade inte bara 

kristna, utan påverkades och formades av många andra samtida filosofier och 

trosuppfattningar exempelvis den grekisk hellenistiska.46 Detta faktum att bilden av Jesus 

blivit föremål för allmän tolkning inte bara hos religiösa kristna utan de facto också hos en 

allmän publik. Gör att den kristna kyrkan måste bestämma vem Jesus var för att senare 

även fastställa vem han måste vara.47 Vilka också i sig ger upphov till nya bild- och 

texttolkningar kring Jesus. Jag kan i korta drag bara nämna några exempel på dem som 

Jaroslav Pelikan beskriver ytterligare i boken: den kosmiska Jesus, Guds son, en korsfäst 

Gud och befriaren. 

I artikeln ”Kristendom” ur boken Religionshistoria: Ritualer Mytologi Ikonografi beskriver 

Jesusperspektivet utifrån evangelierna. Författarna skriver att det var avgörande för 

uppfyllandet av profetiorna att både evangelieförfattarnas förkunnelse om Jesus och Paulus 

föreställningar kring Jesus liv, avrättning och uppståndelse var snarlika. De lägger grunden 

för hur den gamla och nytestamentliga historien hänger ihop.48 Detta samband har i sin tur 

varit avgörande för vilken karaktär Jesus i konst och text formuleras. Författarna menar 

också att evangelierna i sig är skrivna utifrån sin egen kontext. De första förföljelserna av 

kristna äger under år 64 e.v.t. rum i Rom och tre av evangelietexterna är mycket påverkade 

av de förföljdas situation och lyfter därför fram lidandehistorien kring Jesusgestalten i 

texterna. Genom att följa den röda tråden mellan gamla och nya testamentet får vi enligt 
 

45 Pelikan 1985, s.44  
46 Pelikan 1985, ibid. 
47 Pelikan 1985, s. 73 
48 Jensen, Rothstein, Podemann 1996, s.253 
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författarna reda på någonting viktigt om den kristna religionen. Det vill säga genom att 

tillskriva Jesus lidandet uppfyllde han också de tidigare skrifterna därför vart också de 

förföljda lidande kristna en förutsägelse om gudsrikets ankomst och Jesus återkomst.49 

Ordet martyr, som betyder vittne, sätts också i samband till just lidandehistorien då de 

första kristna bär vittnesbörd kring dessa förutsägelser. Jesus liv skildras av 

evangelieförfattarna inom dessa ramar men också ofta som upplevd ur ett sammanhang 

som reaktioner av olika händelser. Det framgår av dessa att Jesus undervisade om och 

tolkade skrifterna.50 Jesus beskrivs också i evangelietexterna som den som ifrågasätter 

auktoriteter och den som slår hål på existerande värderingar i samhället. Exempelvis den 

Judiska offerkulten som Jesus motsätter sig genom att rensa templet och genom att föra 

anklagelser till de skriftlärda.51

 

 
49 Jensen, Rothstein, Podemann 1996. Ibid.  
50 Jensen, Rothstein, Podemann 1996. Ibid. 
51 Bibel 2000, Mark 11:15-19 och Luk 11: 37-54 
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4. Undersökning 

 

4.1 Lärobok 1: SO·S, Religion Ämnesboken, 2003 

4.1.1 Jesus 

Text 

Kristendomsavsnittet börjar med rubriken Jesus – Kristendomens grundare(s. 188). Redan 

här anser jag att man inte är objektiv. Eftersom detta är en tolkningsfråga om man ser det 

ur det perspektivet att Jesus endast är en nyckelperson och att kristendomen som begrepp 

och religion inte i sig grundades av själva Jesus utan av dennes tidiga anhängare.52 Dock är 

det en spridd uppfattning hos kristna att Jesus var dess grundare. Vidare skriver författarna 

under samma rubrik att Jesus ”gav upphov till en ny tro […] Så här kan historien om 

kristendomens uppkomst berättas”. Dessa två exempel ur läroböckerna är iakttagelser då 

många av de tidiga kristna källorna framställer Jesus som förkunnaren av något nytt och 

därför är de ju egentligen inte fel. Dock vill jag bestämt hävda att rubriken och den 

efterkommande citerade meningen knappast kan sägas vara objektivt beskrivna i enlighet 

med min tolkning av styrdokumenten. 

I följande text kan man läsa om Jesus födelse, uppväxt och liv (s.187, 188, 189, 190, 

191,192 193, 194). Här har läroboksförfattarna valt att presentera dessa avsnitt genom 

evangelietexternas perspektiv. Fast det finns ställen i texten som ger tveksamma indicier 

till att denna berättelse om Jesus bygger forskning. Dels talar författarna om att Jesus 

föddes under romartiden men ingen förklaring till hur de kan veta detta (s. 187). 

Visserligen så kan man ju genom att ta del av författarnas beskrivning av när Jesus stillar 

stormen vid sjön Genesaret (s. 190) dra dessa slutsatser, då man också tveksamt beskriver 

att ”Någon gång på trettiotalet e.Kr. vid stranden av sjön Genesaret”. Detta är också det 

enda exemplet läroboksförfattarna ger som beskriver att Jesus gjorde stora under. I slutet i 

detta avsnitt diskuterar författarna vilket språk man översatt och bevarat Jesus ord på (s. 

194), denna diskussion anser jag öppnar upp till samtal mellan lärare och elev. Jag har 

också tolkat det som att läroboksförfattarna vill ge en bild av Jesus som en from människa 

som kom med ett kärleksbud och att han var en lärare. Författarna problematiserar inte alls 

att Jesus de facto ifrågasatte de skriftlärda, dock kommer man också här med svaga 

                                                 
52 Se s. 9, 10, 11 
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indicier på att de skriftlärda inte höll med Jesus (s.193). I en sammanfattande ruta kan man 

läsa att ”Jesus sade inte själv att han var messias, men många uppfattade honom så”(s.194). 

Här är det frustrerande att läroboksförfattarna inte förklarar vilka man menar med många, 

mycket generellt beskrivet av författarna. 

Under näst följande rubrik Kristendomens skrift kan vi läsa att det finns olika slags texter i 

gamla och nya testamentet (s.196). Här tycker jag det är märkligt att man å ena sidan 

beskriver att det i gamla testamentet finns texter av skiftande slag ”myter, historiska 

berättelser, lagar […]” Medan man samtidigt beskriver att det nya testamentet innehåller 

berättelser om Jesus men de sätter inte berättelserna om Jesus under samma kriterier som i 

det gamla. Vilket också visar att man kan tolka att bibeln innehåller myter men 

berättelserna om Jesus skulle vara mer sanna än andra sagor som återberättas i 

bibeltexterna. Trots den tvivelaktiga objektiviteten i detta avsnitt har författarna också valt 

att lägga in en blockrubrik som försöker förklara att bibeln är öppen för olika åsikter och 

tolkningar och kan ses som en helt vanlig bok. 

I samband med att man diskuterar kristendomens framväxt beskriver man också 

kyrkomötet i Nicea där de kristna skulle bestämma vad den sanna tron skulle innehålla 

(s.203). Bland annat beskriver författarna att treenigheten var något man kom överens om, 

där gud visar sig som fadern, sonen och anden (s.204). Fast än författarna ger vissa 

tendenser till att människor under 300-talet hade möjlighet på grund av religionsfrihet att 

utöva den religion de ville, anser jag att de inte får fram att religionerna vart utsatta för 

uppenbart fria tolkningar. Under samma textavsnitt (s.205) beskriver man varför Jesus död 

är viktig för den kristna tron. Läroboksförfattarna försöker förklara sambandet mellan hur 

människorna hade glömt bort gud och hur viktigt det var att denna relation måste 

återupprättas och att de måste ske genom Jesu död. Här är det enda stället i samband med 

Jesus som jag anser att författarna direkt vänder sig till elever och lyckas ge en bra 

förklaring till ett förhållningssätt inom kristen tro. Genom att ge en liknelse mellan hur två 

vänner blir osams och det måste ske något för att de ska bli bra igen. Även fast det är 

relativt förenklad förklaring så är det enda exempel jag hittat i kristendomsavsnittet som 

vänder sig direkt till eleven och försöker att ge ett inifrån perspektiv på hur den kristne kan 

uppleva relationen till Jesus. 
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Bild 

De tio bilder som har anknytning till eller illustrerar Jesus visar alla utom en, delar av Jesus 

liv på jorden. Många av bilderna är tecknade illustrationer som inte heller ger någon mer 

information kring hur läroboksförfattarna vill framställa honom mer än att han var en 

människa av kött och blod. Två av de tecknade illustrationerna har ändå liknande motiv. 

(s.187, 224) Den ena visar en korsfäst Jesus och den andra visar en högtidskalender där 

Jesus visas med en törnekrona samt hur han återuppstår. Det finns också en målning som 

visar den sista måltiden som Jesus delar med sina lärjungar (s.193). Dessa bilder skulle 

kunna tolkas som att läroboksförfattarna anser att det är viktigt att visa Jesus lidanden, hur 

han förråddes och korsfästes men också återuppstod. Dock har jag svårt att tro att alla 

skulle lägga märke till dem eller dra dessa paralleller genom att bara titta på bilderna då de 

är väldigt harmlösa. Tendensen är att dessa bilder presenteras ur ett bibelperspektiv. 

Den enda bilden som visar Jesus ur ett mer gudomligt sammanhang(s. 204), är en målning 

som enligt texten i samband till den förklarar ska föreställa Gud som en klassisk 

fadersgestalt. På bilden finns även Jesus och duvan som ska symbolisera anden avbildad. 

Även här är Jesus avbildad på ett sätt som gör att man drar paralleller till en lidande Jesus 

då han har sår efter korsfästelsen på kroppen. 

Sammanfattning: 

Av texten kan utläsas att läroboksförfattarnas bild av Jesus inte bygger på vanlig forskning 

utan återger konsekvent evangelietexternas bild av Jesus. Lärobokstexten ger också en bild 

av Jesus som en kärleksfull lärare. Materialet bygger till större del på en traditionsenlig 

kristen bild av Jesus. 

Av de tio bilderna i kristendomsavsnittet som har anknytning eller avbildar Jesus visar alla 

utom en, bilder av Jesus ur ett lidande perspektiv och som en människa av kött och blod på 

jorden. Tendensen är att bilderna i hög grad presenteras ur ett bibelperspektiv. 
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4.1.2 Kvinnor och män 

Text 

Kristendomsavsnittet börjar med att beskriva både män och kvinnor i möten med Jesus. 

Däribland Maria, Josef, Herodes, Elisabet, Johannes döparen. I berättelsen där Maria blir 

havande med Jesus beskrivs det också att Josef inte överger henne trots att barnet inte är 

hans (s.188) Genom att författarna utrycker det på detta sätt gör de ju detta till ett 

problem,53 men författarna ger ingen förklaring till varför han eventuellt skulle ha kunnat 

lämna henne. Vidare skriver författarna om att Jesus växte upp i Nasaret tillsammans med 

sina bröder och systrar efter att familjen återkommit efter exilen i Egypten efter Herodes 

död (s. 188, 189). Fortsättningsvis kan man också läsa att Jesus hade lärjungar men 

författarna nämner endast tre av dem Petrus, Judas och Jakob (s. 193). Vidare kan man läsa 

att det var två kvinnor, Maria från Magdala och Maria, som upptäckte att Jesus kropp var 

försvunnen ur graven (s. 193). Till sist skriver författaren att de var fyra skrivkunniga män 

som skrev ner budskapet om Jesus, Matteus, Markus, Lukas och Johannes (s. 194) Jag 

anser att det är något onödigt att lägga till detta i det inledande kapitlet eftersom att det 

känns som att läroboksförfattarna upprepar sig då de senare återkommer till dessa. Men det 

kan också vara ett tecken på att läroboksförfattarna gör texten mer manscentrerad. 

Under rubriken Kristendomens skrift tas de fyra evangelisterna upp mer noggrant (s. 196, 

197, 198, 199). Här skriver författaren också om Paulus som den person som är författare 

till de flesta böckerna i nya testamentet. Vidare under nästa rubrik Den kristna läran växer 

fram (s. 202) kan man läsa att människor från lägre samhällsklasser tilltalades av det 

kristna budskapet men att också rika personer blev kristna ”och då framförallt kvinnor”. 

Att läroboksförfattarna väljer att sätta ordet rika och kvinnor i samma mening kan man 

plötsligt tolka som att kvinnor i sig hade makt, vilket skulle kunna ifrågasättas utifrån ett 

historiskt perspektiv där kvinnor i sig inte i alla samhällsstrukturer haft möjlighet att äga 

egendom och så vidare. Dessutom tycker jag att läroboksförfattarna utelämnar vilken 

betydelse det hade att kvinnor anslöt sig till den kristna läran. Men ytterligare ett exempel 

på en man ges, då Kejsar Konstantin beskrivs av författarna som den person som gör att 

människor kan utöva sin religion utan förföljelser (s. 203). Åter igen är det ett exempel på 

hur läroboksförfattarna anser hur viktigt det är att lyfta fram männen och kvinnors religiösa 

påverkan i den kristna utvecklingen skyms undan. 
                                                 
53 Se s. 5 
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Vidare skriver man om de tre stora riktningarna inom kristendomen, här börjar man med 

att beskriva den katolska kyrkan. När man beskriver påvens roll inom den katolska kyrkan 

skriver man också att ”en kvinna aldrig kan bli påve, eftersom påven väljs bland 

kardinalerna. För att bli kardinal måste man vara präst, och en kvinna kan inte bli präst i 

katolska kyrkan. Det beror, enligt katolikerna, inte på att kvinnor är sämre än män, utan på 

tradition. Det fanns exempelvis inga kvinnor bland de tolv apostlarna som följde Jesus.” (s. 

207) Förklaringen är väl utvecklad och författarna visar här på ett bra sätt hur tradition och 

manliga principer och normer har styrt utvecklingen inom den katolska kyrkan. Men det är 

inget författarna försöker problematisera. Fortsättningsvis kan man läsa om helgon och att 

Maria är det mest uppskattade helgonet inom katolska kyrkan (s. 208) vidare kan man 

under samma sida läsa en fördjupning kring den heliga Birgitta. Vidare skriver man att 

munkar och nunnor är mycket betydelsefulla för katolska kyrkan och här skriver man om 

de förpliktelser man väljer att följa om man lever ett liv i celibat som munk eller nunna 

(s.209). Detta är visserligen ett avsnitt som behandlar både kvinnor och män. Men 

tyngdpunkten är att kvinnor blir viktiga när de vill uppnå ett ideal som är beskriven utifrån 

en manlig norm där de står närmare de gudomliga.54 Problemet här är att religionen 

legitimerat mannen som den som står närmare det gudomliga och när då kvinnan närmar 

sig samma ideal som exempelvis att leva i celibat nära gud så uppmärksammas detta i 

högre grad. 

Under beskrivningen kring den protestantiska kyrkan beskrivs Martin Luther mer ingående 

angående hans bidrag och verkan till reformationen (s. 212, 213). Vidare kan man också 

läsa ytterligare en fördjupning om den samme, Jean Calvin och den reformerta och 

anglikanska kyrkan (s.214) Vidare skriver man om hur kristendomen sprids till Sverige, att 

det var en kung som hette Björn som bjöd in munken Ansgar från Tyskland för att berätta 

om religionen i staden Birka. Vidare skriver man också att Olov Skötkonung var den kung 

som hade störst betydelse för kristendomens spridning i Sverige och att kvinnorna var 

bland de första att bli kristna (s. 216). Här kan man också läsa om några bidragande 

orsaker till varför kristendom var mer tilltalande, ”Männen behövde inte offra sig i eviga 

blodshämdsstrider […] Kvinnorna fick möjlighet att studera i klostren (de var utestängda 

från universiteten).” Ytterligare ett långt exempel på hur läroboksförfattarna systematiskt 

beskriver och namnger män medan kvinnor underordnas genom att förklaringar som följer 

 
54 Se s. 8 
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i samband med dem sätts inom parenteser. Vilket också är en följd att de kvinnor gör inte 

uppmärksammas på samma sätt som läroboksförfattarna gör med män. 

Vidare finns det ett avsnitt som beskriver kristna frikyrkorörelser (s.220, 221) här kan man 

bland annat läsa om att det var William Booth tillsammans med sin fru Catherine som 

grundade frälsningsarmén och att rörelsen genom Hanna Ouchterlony kom till Sverige. 

Författarna skriver också att man inom Frälsningsarmén kan leda gudstjänst oavsett om 

man är man eller kvinna. Även inom Svenska missionskyrkan nämner författarna att både 

män och kvinnor kan vara pastorer. Under rubriken Högtider (s. 224) är det endast kristna 

högtider i samband med Jesus som presenteras dock utesluter man Maria bebådelsedag. All 

helgons dag som är en åminnelse dag för att hedra de döda, kvinnor som män, nämns inte 

heller. 

Bild 

I kristendomsavsnittet finns 10 bilder innehållande kvinnor. En av dessa föreställer en 

flicka i söt klänning som tar mot nattvarden i en katolsk kyrka, bredvid henne står även en 

pojke (s.186). En annan bild föreställer både män och kvinnor som står och lyssnar till en 

man med uppsträckt hand. Utifrån texten kan det tolkas som att det är en bild på Jesus som 

predikar till människorna (s. 191). Vidare finns ytterligare en bild som är tagen från en 

koptisk kyrka, på bilden visas när prästen delar ut bröd vid nyårsfirande. I bakgrunden kan 

man se kvinnor och barn (s. 202). Det finns också en bild på en staty föreställande heliga 

Birgitta (s. 208) och en som visar tre nunnor som går igenom en marknad. På bilden 

sträcker en av nunnorna ut sin hand mot en förbigående kvinna med barnvagn (s. 209). Det 

finns två bilder varav den ena är från en ortodox och den andra från en protestantisk kyrka 

på båda bilderna finns kvinnor men även män (s. 211). Bland de sista två bilderna som 

innehåller kvinnor finns en bild där ungdomar kramar om varandra (s. 222) och en bild på 

ett bröllop (s. 226). Alla dessa bilder visar att kvinnor har en tydlig plats i den religiösa 

kontexten, dock är det mycket märkligt att de inte uppmärksammas i samma utsträckning i 

lärobokstexten. I läroboksavsnittet innehåller 27 av bilderna män. Förutom tio stycken av 

bilderna som har tydlig anknytning till eller föreställer Jesus finns här fyra bilder på 

evangelisterna Matteus (s. 197) Markus, Lukas (s. 198) och Johannes (s. 199). Vidare finns 

en bild ur Peterskyrkan där man kan se hundratalet präster (s. 207). Andra bilder 

föreställande män är Martin Luther (s.212) och Gustav Vasa (s. 217). 
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Sammanfattning: 

Texten är i högre grad manscentrerad genom att man namnger männen samt skriver vilken 

betydelse de haft för den kristna utvecklingen. Dock ger texten också information om 

kvinnor. Men det är ofta i förhållande till ett manligt ideal och norm som informationen om 

kvinnor ges. 

I kristendomsavsnittet finns 33 illustrationer och bilder. 10 av bilderna innehåller och ger 

någon slags information om kvinnor. 27 Av bilderna innehåller män. Den uppfattning man 

kan få av bilderna är att kvinnor oftare är delaktiga i ett religiöst sammanhang som 

åskådare. Det är också heteronormativa bilder som ges på kvinnor i läroboken, där kvinnor 

visas i sammanhang som förstärker föreställningar av kvinnliga könsroller. 

 

4.2 Lärobok 2: SO Direkt, Religionsboken, 2003 

4.2.1 Jesus 

Text 

Författarna börjar sin Jesus berättelse med att beskriva att några år efter år 30 korsfästes en 

jude och att han hette Jesus och att de som följde Jesus också var Judar (s. 322). 

Läroboksförfattarna fortsätter med att ställa frågor som ”Började denna religion när Jesus 

föddes? Eller började kristendomen med att Jesus kände sig kallad av Gud?” Vidare 

skriver man att Jesus verksamhet började med att han döptes av Johannes döparen och man 

hänvisar till ett antal bibel citat i samband med dopet. Vilket visar att författarna delvis 

bygger sin bild av Jesus på evangelietexterna men det finns också en tendens till att de vill 

lyfta fram forskningen. Genom att ifrågasätta när religionen egentligen uppstod gör 

författarna tydligare skillnader mellan när de är de som beskriver något och när man ger 

exempel från bibeln. Vilket kan tolkas som att de samtidigt försöker skilja på den 

historiska Jesus från bibelns Jesus.55 Delvis kan det vara förvirrande när författarna å ena 

sidan ger läsaren möjlighet att själv skapa sig en bild av när och hur kristendomen börjar. 

Men sedan i en annan mening beskriva att Jesus verksamhet började när han döptes. Vilket 

skulle kunna uppfattas som att det började då. 
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Vidare skriver författarna att Jesus såg sig som Messias och att det var början på en ny tid 

då den yttersta tiden var nära. Författarna skriver att Jesus hade stora krav på människorna 

som ville bli räddade men att han samtidigt var förlåtande. Här beskriver man också att 

Jesus sa sig kunna ge syndernas förlåtelse och att han gjorde många under. Vidare skriver 

läroboksförfattarna att Jesus retade människor genom att tolka judendomen på sitt sätt och 

säga sig vara en ”utomordentligt viktig person i Guds närhet” (s. 322). Detta i sin tur ledde 

till att Jesus dömdes till döden efter en snabb rättegång. Läroboksförfattarnas bild hittills 

av Jesus är att han är jude, messias, mer upprorisk och en undergörare. Dessutom blir det 

förvirrande igen när författarna återkommer till att beskriva Jesus som nytolkare av 

judendomen trots att man tidigare diskuterat att han förkunnat en ny religion. 

Ytterligare faktorer som menar att författarna också bygger sin Jesus berättelse på 

forskning. Är när de beskriver att evangelierna är de få källor som vi har om Jesus (s. 323) 

dels också när man senare under rubriken Heliga texter skriver att ”Texterna kan 

kritiseras” (s. 325). Här försöker också författarna återge en ny bild av Jesus som lärare 

eller predikant då man hänvisar till att Jesus var mycket påläst i de gamla texterna och ofta 

hänvisade till dem då han predikade vilket jag har tolkat som att man återkommer till en 

bibelversion. 

Under rubriken Splittring skriver författarna att de kristna tidigt varit oense om vem Jesus 

var. Här beskriver författarna hur de olika kyrkorna kom att tolka bilden av Jesus, även fast 

man hade fastställt under kyrkomötena i Nicea och Kalcedon under 300- och 400-talen att 

Jesus var både en sann Gud och en sann människa (s. 324, 330). Vidare vill författarna 

under rubriken Heliga platser beskriva Jesus födelseplats Betlehem och heliga gravens 

kyrka i Jerusalem som två av de viktiga vallfärdsorterna för kristna samt att Jesus 

predikade i landskapet Galiléen (s. 326). Återigen får vi en bild av Jesus som predikant av 

läroboksförfattarna. Författarna vill även ge en bild av Jesus som gudomlig genom att 

försöka förklara treenigheten där de kristna menar att samtidigt som Jesus är människa är 

han också är Gud och helig ande (s. 329, 330). Författarnas texttolkningar av Jesus skiftar 

mycket beroende på vilket ämne och sammanhang de beskriver Jesus ur, detta kan ju i sin 

tur blir förvirrande för en elev. Men det visar att läroboksförfattarna kanske medvetet 
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arbetat fram en så mångfacetterad bild av Jesus som möjligt i enlighet med 

styrdokumenten.56

Bild 

I kristendomsavsnittet finns det sex bilder som illustrerar Jesus. Bland annat en ikon som 

jag tolkat är jungfru Maria som håller i Jesus barnet (s. 322). Vidare kan man se en bild 

från filmen ”Jesus från Montreal” där Jesus blir korsfäst (s. 323). På samma sida finns en 

bild på Jesus som övernaturligt svävar upp ur graven. Vilket läroboksförfattarna kanske 

medvetet har valt att visa därför att de återger de allra viktigaste händelserna i kristen tro, 

Jesus födelse, död och uppståndelse. Men dessa bilder kan också tolkas som att det är 

viktigt att framställa Jesus som övernaturlig, genom jungfrufödsel och att Jesus efter sin 

död uppstår som ur ett mirakel. 

Vidare har läroboksförfattarna valt att presentera en lite mer kommersiell bild av Jesus 

(s.328). Där man väljer att beskriva personen som ”kändisen Jesus” i texten samband till 

denna. Den här bilden visar hur Jesus har påverkat människor globalt över hela världen. 

Här reagerar jag också av en annan orsak, därför att den affisch som ska föreställa Jesus är 

gestaltad av en man med typiskt västerländska drag. Trots att bilden enligt den anknytande 

texten kommer från en posterförsäljning i Mexico City. Detta visar hur den västerländska 

synen på hur vi tolkat Jesus också är djupt rotad i många andra delar av världen, men ingen 

vidare förklaring ges. Vidare finns en faktaruta som ska förklara kristendomens 

historieuppfattning, där kan man se en liten illustration av Jesus (s. 329) Den sista bilden 

ska enligt den hänvisande texten symbolisera Jesus som barnavän (s. 330) Jesus är 

avbildad på ett tyg av något slag och ovan på honom ligger ett barn. 

Sammanfattning: 

Läroboksförfattarnas textbild av Jesus kan i högre grad sägas bygga på forskning men har 

även tendenser till att bygga på evangelietexternas Jesus. Jesus skildras ur många olika 

sammanhang vilket gör att han har många olika roller i texten. Men är samtidigt vinklad till 

att vara en predikant och människa vilket också visar att bibeltexterna är viktiga i 

sammanhanget då man vill berätta vem Jesus var. 
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Av läroboksavsnittets sex bilder av Jesus är det två av dem som vinklar Jesus som 

övernaturliga. Vidare är det bilder som visar hur Jesus har påverkat det västerländska 

samhället kulturellt men han visas också som omhändertagande. 

 

4.2.2 Kvinnor och män 

Text 

Den inledande texten börjar med en intervju med en manlig gymnasieelev som är medlem i 

pingstkyrkan. Personen i intervjun upplever bland annat Gud som av manligt kön detta på 

grund av att han beskriver sin relation till sin gud så här ”När man lever med Gud formas 

man efter honom.” (s. 321). Vidare kan man i denna bok läsa om Jesus liv, undervisning 

och död. Här spekulerar författarna kring när kristendomen kan ha börjat. ”Började denna 

religion när Jesus föddes? […] Eller var det då två kvinnor upptäckte att Jesus döda kropp 

inte fanns i graven söndagen efter korsfästelsen?” (s. 322) Dock berättar man inte vilka två 

kvinnor som upptäckte att Jesus kropp inte fanns kvar i graven. På samma sida nämner 

man däremot Johannes döpare och profeten Jesaja som har anknytning till Jesus. På nästa 

sida (s.323) nämns några av Jesus lärjungar däribland Paulus, Petrus och Johannes och 

man får reda på att Jesus hade en bror Jakob, men det nämns inte att han kan ha haft flera 

bröder och systrar. 

Fortsättningsvis kan man läsa om Kejsar Konstantin som erkänner kristendom som stats 

religion i det romerska riket år 321 (s. 323). Andra män som kristendomsavsnittet nämner 

vid namn är Martin Luther (s. 324, 331) och Christoffer Columbus (s. 328). En intressant 

iakttagelse under rubriken Budskapet och läran (s. 329, 330, 331) där man beskriver vissa 

skillnader och gemensamma uppfattningar kring Gud, människan, budskapet och så vidare. 

Kan man läsa meningar som ”Att människan är Guds avbild betyder också att var och en 

äger ett oändligt värde.”[…] Människan har en unik ställning […]” men läser vi vidare så 

förändras det neutrala språket från att beskriva människan till en hon. ”Hon har visserligen 

rätt att utnyttja skapelsen. Men ansvaret vilar också på henne […] Hon kan inte göra gott 

av egen kraft.” Meningarna är inte neutrala. 
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Bild 

Nio av kristendomsavsnittets 19 bilder innehåller kvinnor, två av dem är dock svåra att 

avgöra om de verkligen inkluderar kvinnor. Den ena är en ikon ur en etiopisk bibel (s.322) 

som jag har tolkat att det ska föreställa jungfru Maria med Jesusbarnet och två änglar i 

bakgrunden. Den andra otydliga bilden är från en anglikansk högmässa från ett 

flyktingläger i Kenya (s.328) där jag inte kan avgöra om folkmassan både består av 

kvinnor och män, men efter övervägande ändå räknat med att båda könen är representerade 

på bilden. 

Vidare porträtteras en kvinnlig präst från svenska kyrkan som håller i en bibel eller 

psalmbok, i samband med bilden finns en text som bland annat säger ”I svensk 

kyrkotradition har Bibelns text betonats starkt […]” men det finns inget i övrig text som 

beskriver livet som kvinnlig präst eller har anknytning till den kvinnliga prästen på bilden 

(s. 325). Vidare finns en bild på kvinnor som besöker den Heliga gravens kyrka i 

Jerusalem (s. 326), en tecknad bild på kristendomens historieuppfattning där både Adam 

och Eva bland andra finns porträtterade(s. 329), ett flickebarn som ligger på ett tyg eller 

annat underlag som ska föreställa Jesus (s. 330), bild från kristna kyrkan i Tanzania (s. 

332). Bilden innehåller både kvinnor och män vuxna som barn under en dopmässa på 

påskdagen. De två sista bilderna som innehåller kvinnor innefattar också män den ena (s. 

334) föreställer Biskop Belo och en samling människor, texten beskriver ”[…] Han är ett 

exempel på hur en kristen engagerar sig och försöker påverka politiska konflikter”. Den 

sista (s. 335) är på en ung man som håller i ett plakat med ett religiöst budskap, i 

bakgrunden kan man se både kvinnor och män. Dessa två bilder skulle kunna tolkas som 

att det bara är män som är engagerade inom kristentro. 

15 av totalt 19 bilder i avsnittet innehåller män, sex av dessa bilder porträtterar eller har 

anknytning till Jesus (s. 322, 323, 328, 329, 330). Bland de första bilderna i 

kristendomsavsnittet porträtteras en ung pojke i samband med en intervju med den samme 

kring hur det är att leva som kristen (s. 321). Vidare visas en bild en bild från ett ortodoxt 

julfirande i en ortodox kyrka och på bilden syns präster och biskopar av manligt kön (s. 

324). Under en rubrik ”Julen i en mångkulturell värld” har man valt att presentera en bild 

på en julgransförsäljare från Manila även denne av manligt kön (s. 333) 
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Sammanfattning: 

Texten är i högre grad manscentrerad och utelämnar information om kvinnor. Texten ger 

vid ett tillfälle information om människan som kvinna. Detta kan uppfattas som negativt då 

jag anser att kvinnan blir förknippad med ett syndbegrepp som författarna inte i avsnittet 

förklarar, beskrivningarna skulle då kunna användas mer neutralt. Dessutom utelämnar 

läroboksförfattarna namn på kvinnor som beskrivs medan de flesta män som presenteras i 

läroboksavsnittet namnges. 

Totalt finns det 19 bilder och illustrationer i kristendomsavsnittet, nio av dessa visar och 

ger någons slags information om kvinnor men den är inte beskriven i text. Åtta av dessa 

bilder har anknytning och innehåller också män 15 av bilderna innehåller män. Av bilderna 

kan man dra slutsatsen att kvinnor endast är åskådare medan männen är delaktiga i den 

religiösa kontexten. 

 

4.3 Lärobok 3: PULS Religion, Grundbok för grundskolans senare del, 2005 

4.3.1 Jesus 

Text 

Läroboksavsnittet börjar med att beskriva att ”[…] Gud är också en hantverkarson som 

levde någon gång vid vår tideräknings början.” men tilläger snabbt ”Så säger 

kristendomen” (s. 163) I anslutning till en bild har man också valt att återge texten ur en låt 

av Ebba Grön ”Häng gud”. Texten kan uppfattas som väldigt provocerande. Författarna 

har också i inledningen uteslutande valt att endast använda begreppet Gud när man talar 

om Jesus. Vidare beskriver författarna att Jesus var en ”judisk lärare” som inte följde 

traditioner och de rådande normerna i samhället och detta retade många som ville straffa 

honom (s. 164). Men författarna vill klargöra att Jesus och Gud var samma person genom 

att återigen beskriva att det var ”Gud själv som hängdes på korset och som uppstod.” och 

”Gud visar sig själv i en person, i snickarsonen Jesus […]”(s. 165) 

Vidare förklarar författarna att man inte kan vara säker på när Jesus föddes eller när han 

dog (s.166). Men att man kan dra vissa slutsatser kring vilka politiska ledare som nämns i 

anslutning till de berättelser som finns skrivna i evangelierna. Författarna nämner också att 
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Jesus finns beskriven i andra historiska skrifter men att de är osäkra. Vilket kan tolkas att 

författarna har tagit del av andra historiska källor och forskning kring Jesus. 

Författarna vill också återge bibeltexternas Jesus genom att beskriva hans uppväxt, 

verksamma år, död och uppståndelse (s.166, 167, 168). Att Jesus var född under mycket 

ovanliga omständigheter, att han predikade men att han ”blev igen politisk ledare och 

upprorsman” (s.167). Författarna beskriver även att Jesus gjorde underverk men att de han 

sa var mer fantastiskt (s.168). Författarna skriver vidare att Jesus talade om kärlek istället 

för politisk makt och umgicks med människor på samhällets botten vilket gjorde många 

upprörda (s. 167). Författarnas resonemang blir något förvirrande och talar på något sätt 

mot sig själv. Eftersom de senare beskriver olika händelser där Jesus retar upp de religiösa 

ledarna ytterligare (s.168) vilket mer beskriver en upprorsmakare än en from judisk lärare. 

Detta avsnitt anser jag visar på problem då man försöker beskriva vem Jesus var utan att 

inkludera ett bibelperspektiv. 

Under rubriken En treenig Gud diskuterar författarna åter Jesus i termer av Gud när man 

bland annat ska beskriva inkarnationen ”Gud blev människa, av kött och blod” (s. 176, 

177). När författarna ska beskriva de stora kyrkosplittringarna (s. 186, 188, 189) så har 

författarna valt att inte nämna hur tron på Jesus formades och delvis fastställdes. Däremot 

beskriver man att kyrkorna diskuterade hur man skulle beskriva den heliga anden. 

I en intervju med tre ungdomar som alla är kristna (s. 190, 192, 194) skriver författarna att 

alla tre tycker att tron på Jesus och att leva som Jesus är viktigt. Att leva som Jesus menar 

en av ungdomarna är att hjälpa andra. 

Bild 

Kristendomsavsnittet börjar med att visa en bild som föreställer Jesus statyn från Rio de 

Janeiro, i anslutning till bilden står det ”Kristus Frälsaren” (s. 162). Vidare visas en bild på 

ett krucifix, enligt den anslutande texten ska det vara ett krucifix på ”Den torterade 

Kristus”(s. 163). En annan bild av Jesus som författarna valt att förmedla är en dramatisk 

målning som ska föreställa uppståndelsen (s. 169). 

Vidare har författarna valt att visa ett flertal bilder tillsammans (s.170, 171) dock finns det 

ingen hänvisning till dessa bilder som kan hjälpa läsaren hur man ska förstå dem. Men jag 

ska här nedanför beskriva dem. Det är dels en staty av Jesus där han står med sina händer 
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utsträckta med handflatorna mot marken. På foten av statyn finns en bibelhänvisning till 

Matteusevangeliet och det står kort ”Kommer til[!] mig”. Där finns också en ikon av Jesus 

och en bild på Jesus där han har en ung vit pojke i sitt knä och en ung mörk flicka som står 

på knä framför honom, Jesus håller också handen över flickans huvud. Ovan för flickans 

huvud finns ett hjärta innehållande en text som lyder ”Jesus died for both”. Mycket 

märklig bild att välja av läroboksförfattarna då de inte finns någon förklaring till texten. 

Denna bild kan ju provocera lika mycket som den kan öppna upp till mycket intressanta 

samtal mellan lärare och elev. På nästföljande sida (s. 171) har man också valt en mycket 

märklig bild av Jesus eftersom man inte heller där ger någon förklaring till hur man ska 

förhålla sig till bilden. Jag har tolkat att det är svepduken ifrån Turin, i duken kan man se 

en svag men tydlig bild av en man. Bredvid denna bild finns en annan intressant bild av 

Jesus, då det är en bild av Jesus som har österländska drag, vilket inte någon annan bild jag 

sett i undersökningen har. Den sista bilden av Jesus (s.182) är en liten tecknad illustration 

på Jesusbarnet i samband till en högtidskalender. 

Sammanfattning: 

Läroboksförfattarnas textbild av Jesus anser jag bygger i högre grad på forskning men även 

delvis på evangelietexterna men författarna har skiljt dem åt i större utsträckning. Dock 

visar detta att det är problematiskt att beskriva vem Jesus var utan att inkludera 

bibeltexternas Jesus. Dock har man valt att inte ingående beskriva vilka människor som 

följde Jesus eller levde under samma tid. Vilket kan betyda att författaren medvetet försökt 

lyfta fram det allra väsentligaste inom kristen tro, tron på Jesus. Jesus framställs främst av 

författarna som en Gudom och lärare men att han också en gång var en människa. 

Bildmaterialet som författarna valt till avsnittet är intressanta och varierande. De finns 

dock ett övervägande tema, Jesus som frälsaren. Där bilderna i sig är präglade av ett 

bibelperspektiv där Jesus kommer med räddning till alla som tror på honom. 

 

4.3.2 Kvinnor och män 

Text 

Kristendomsavsnittet börjar med en kort inledning där de beskriver hur Guden kom ner till 

människorna och levde mitt bland dem genom en hantverkarson. Här berättar man också 
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om vilka han valde att umgås med ”Gud hade vid vår tideräknings början ett mycket 

blandat umgänge. Han umgicks med hederligt yrkesarbetande fiskare, men också med dem 

som kallades horor och de som betraktades som landsförrädare, sådana som religiösa 

människor inte gillade.” Under rubrikerna ”En korsfäst Gud” och ”Jesus från Nasaret” 

(s.164, 165, 166, 167, 168) nämner man Maria och Josef, för övrigt nämns inga andra 

personer Jesus mötte under sitt liv vid namn, man talar i stället i termer som folkmassor, 

politiska ledare och anhängare. Dock skriver man att Jesus hade tolv lärjungar som var 

män (s.167) och under en blockrubrik där man ska förklara ordet lärjunge närmare. Här 

kan vi läsa ”Ordet lärjunge betyder elev.[…] Troligen var det fler, både män och kvinnor, 

som följde Jesus på hans vandringar”. Vidare berättas också om Jesus död och 

uppståndelse då man beskriver att Jesus lärjungar ska ha gått till Jesus grav för att ta hand 

om den döda kroppen men upptäcker att graven är tom. Men författarna beskriver inte att 

de var kvinnor som fann graven tom (s. 168). Fortsättningsvis beskrivs den judiske lärare 

Saul, som kom att kallas Paulus när han omvändes till kristendom. På samma sida under 

rubriken ”Heliga texter” nämner de också under en blockrubrik Gustav Vasas Bibel (s. 

173) 

Förutom att de i texten refererar till Gud som en man, så tillskriver de människan som av 

kvinnligt kön två gånger under rubriken En treenig Gud (s.177) ”Först och främst ska hon 

leva i gemenskap med Gud” och ”hon lever inte i evighet”. Meningarna är inte neutrala. I 

en kalender över några av kristendomens högtider beskrivs bland annat Marie 

bebådelsedagen som då de kristna firar att ”Maria blev uppfylld av den heliga Anden och 

blev gravid med Jesus”. Här nämner de även all helgons dag, men de ger inga exempel på 

vare sig manliga eller kvinnliga helgon. Förövrigt är det de helgdagar med anknytning till 

Jesus som visas under andra månader (s.182,183). 

Under ett antal blockrubriker på sidan om löptexten under rubriken ”Olika kristna 

riktningar” har man valt att förklara mer ingående begrepp som förekommer i löptexten. 

Bland annat präst, biskop, påven, patriark, munk, nunna och Martin Luther. Men 

ingenstans förklarar de att inom den katolska och ortodoxa kyrkan bara erkänner män som 

bärare av prästeämbetet (s.186) Senare försöker man dock diskutera kvinnors rätt till att bli 

präster och rätten till abort i samband med att de tar upp olikheter inom kyrkorna men man 

får ingen förklaring inom vilken kristen inriktning som de tillåter kvinnliga präster eller 

förbjuder abort osv. (s.189). 
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På de sista sidorna kan man läsa en intervju med en pojke och två flickor, alla tre tillhör 

olika kyrkor i Sverige. Det anmärkningsvärda är att flickorna får större utrymme i intervjun 

än pojken. (s. 190, 192, 194) 

Bild 

I läroboksavsnittet finns tolv bilder som innehåller kvinnor. En av bilderna är inifrån 

Peterskyrkan i Rom där man tydligt kan se att det förutom den närvarande församlingen 

också finns biskopar och präster på bilden (s.164). Dock är det svårt att se om 

församlingen även inkluderar kvinnor men har efter övervägande räknat med att båda 

könen kan vara representerade. Till bilden finns det en text som delvis lyder ”Den kristna 

kyrkan i makt och härlighet […]”. På nästföljande sida finns ytterligare en bild. Den 

föreställer kvinnor, män och barn som tar emot nattvarden av en präst av manligt kön i 

Guatemalas djungel (s.165). Även här finns en text i anslutning till bilden ”Den kristna 

kyrkan i fattigdom och enkelhet […]”. Vidare visas ett måleri föreställande Maria som får 

besök av en ängel (s. 166), av den anslutande texten får man reda på att händelsen då kallas 

bebådelse och att Marie bebådelsedag infaller den 25 mars precis nio månader före 

juldagen. Här framkommer inte tydligt bredvid bilden om det är en större högtid som firas 

inom kristen tro, dock framkommer det senare i kristendomsavsnittet att man firar den där 

man också har en liten tecknad bild på Maria (s. 183). Vidare finns en bild på Jesus (s.170) 

där jag har tolkat det som att han håller en vit pojke i sitt knä och det står en mörk flicka på 

knä bredvid honom, där Jesus håller handen över huvudet på flickan. På bilden finns en 

text inuti ett hjärta som lyder ”Jesus died for both”. På en bild på kristna pilgrimer som 

firar palmsöndag på olivberget i Jerusalem (s.172) ser man kvinnorna i bakgrunden och det 

står ett antal män längst fram på bilden. Vidare finns också en bild på både män och 

kvinnor, de står i ringar och håller om varandra (s. 178). Genom att läsa löptexten i 

avsnittet kan bilden tolkas som gemenskap mellan kristna. På en annan bild ser man en 

ortodox biskop som döper ett barn (s. 180) i bakgrunden kan man se kvinnor men inga 

män. På det tre sista bilderna föreställande kvinnor finns en kvinna som sjunger gospel 

(s.189) och två sista på unga svenska tjejer (s.193,195). 

17 stycken av totalt 25 bilder i kristendomsavsnitten innehåller män. Bland de jag inte 

nämnt ovan i samband med kvinnor, har nio av dessa direkt anknytning till eller är bilder 

på Jesus (s. 162, 163, 169, 170, 171, 182, 183). En av bilderna är på ett krucifix som ska 
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symbolisera den torterade Jesus, i samband med bilden citerar man gruppen Ebba Gröns låt 

Häng Gud. Andra män man valt att visa i kristendomsavsnittet är stjärntydarna som kom 

för att hylla den nyfödda Jesus (s.183). Vidare visas en propagandabild från reformationen 

där det är svårt att se om den innehåller både män och kvinnor, övervägande är det de av 

manligt kön som är representerade på bilden. 

Sammanfattning: 

Texten är i högre grad manscentrerad dels därför att den är normalt manscentrerad och har 

fokus på Jesus. Texten ger ibland viss information om och kring kvinnor i texten dock 

namnges endast Jesus mor Maria. Andra kvinnor men också män i den tidigt kristna 

rörelsen utelämnas helt i detta avsnitt. Författarna ger också generella förklaringar när det 

beskriver olika kristna inriktningar och ger förhållandevis vag information kring vilka 

kristna trosinriktningar som kvinnor har olika skyldigheter eller rättigheter. 

Totalt finns det 25 bilder och illustrationer i kristendomsavsnittet, tolv av dessa visar och 

ger någon slags information om kvinnor. Av dessa tolv bilder är det två av dem som visar 

kvinnor utan samband till någon man. 17 av bilderna innehåller män. Av bilderna kan dels 

dra slutsatser att kvinnor är åskådare i det religiösa sammanhanget, men delvis aktiva när 

det är något socialt förväntas av dem, exempelvis aktivt delta i sång eller andra firanden. 

 

4.4 Lärobok 4: Sofi, Religion, 2005 

4.4.1 Jesus 

Text 

Kristendomsavsnittet börjar med att beskriva vem Jesus var, att hans födelse inte vart 

speciellt uppmärksammad men att hans död skulle förändra världen (s. 87). Om vi nu 

diskuterar som Viklund så är skulle detta verka märkligt, eftersom det enligt bibeltexterna 

skulle ha varit en jungfrufödsel och man blir inte övertygad om att detta inte skulle ha 

uppmärksammats. Vidare fortsätter författaren att skriva om när Jesus börjar predika och 

att Jesus under sina predikningar använde sig av liknelser (s. 88). Författaren beskriver 

också att Jesus genom sina predikningar fick många vänner och att hans umgänge bestod 

av personer från samhällets bottenskikt. Vidare kan man också läsa att enligt kristendomen 

gjorde Jesus underverk. Författaren skriver även att Jesus undervisade på ett otraditionellt 
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sätt som bröt mot den judiska religionen vilket gjorde att många vart upprörda av de han sa 

och gav honom fiender (s. 89). 

Vidare skriver författaren om Jesus avrättning och uppståndelse (s. 90, 91). Författaren 

skriver även om att Jesus arresteras under påskfirandet i Jerusalem och att han döms till 

döden. Det som är anmärkningsvärt här är att författaren beskriver korsfästelsen som ”[…] 

inte särskilt uppmärksammad.” (s. 91). Därför att det var vanligt att romare avrättade 

upprorsmakare varje år. Fast han å andra sidan har författaren tidigare beskrivit den som 

något som skulle komma att förändra världen, vilket kan verka förvirrande. Men 

författaren fortsätter med att beskriva att underverket uppståndelsen är det som är 

grundläggande för kristendomen. Att det är beviset på att Jesus är Guds son. 

Fler textbilder som läroboksförfattaren ger är för det första att han förklarar att Jesus på 

hebreiska betyder räddare, hjälpare eller frälsare, att Jesus är räddare återkommer 

författaren till igen när han beskriver försoningen och sakramenten (s. 92). Författaren 

beskriver också att han också är Kristus och det på grekiska betyder den smorde och att 

man under Jesus tid också kallade kungar för den smorde. (s. 92) Författaren vill också 

förklara genom att beskriva treenigheten att fadern, sonen och anden är en och samma 

Gud, det vill säga att Jesus också är Gud. Vidare skriver författaren väldigt lite om Jesus i 

samband med kyrkohistorien och kyrkans splittringar. Här anser jag också att författaren 

återger en bild av den kristna utvecklingen som mer bygger på historisk forskning än den 

Jesus bild han ger. Under rubriken Helgdagar och högtider nämns Jesus igen i samband 

med att man beskriver Jul, påsk och pingst. Här beskrivs bland annat påsken som ett 

firande till minne av Jesus lidande, död och uppståndelse (s. 105) 

Bild 

Det finns endast sex bilder i läroboksavsnittet som har anknytning till Jesus och endast två 

av dem föreställer tydligt Jesus. Jesus som läser ur en bokrulle till ett antal män (s. 89) och 

en korsvägstavla där Jesus spikas upp på korset (s. 96). Resterande bilder (s. 88, 90, 105) 

som jag har tolkat ha anknytning till Jesus men ingenstans ser jag personen i fråga. Det är 

bland annat en bild på tempelplatsen kring år 30 e.v.t. en bild på en klippvägg där en grav 

är uthuggen och en bild på julkrubban ifrån Uppsala domkyrka. Vilka alla har tendenser att 

bygga på ett bibelperspektiv men också att den historiska miljön är så att säga viktigare att 

belysa än bilder som bekräftar Jesus. 
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Sammanfattning: 

Författarens övervägande textbild av Jesus är till största delen att han är en präst eller 

lärare men att han också är en frälsare. Det finns även tendenser som säger att bilden också 

bygger mer på evangelietexternas än forskningens bild av Jesus. 

Författarens bilder av Jesus är förhållandevis få. Vilket egentligen inte kan göra att man 

kan dra några egentliga slutsatser kring vilken bild som kan vara normerande. Dock kan 

man ju fråga om läroboksförfattaren tycker att Jesus egentligen i sådant fall är särskilt 

speciell, eftersom de historiska platserna som har anknytning till honom blir viktigare att 

visa upp. Den historiske Jesus är alltså i bildmaterialet viktigare än bibelns Jesus. 

 

4.4.2 Kvinnor och män 

Text 

Läroboksavsnittet börjar med frågan Vem var Jesus? I följande text kan vi läsa om att det i 

den romerska provinsen Judea föddes en son som fick namnet Jesus av en judisk kvinna 

vid namn Maria (s.87) Därefter får läsaren i kapitlet följa Jesus liv, undervisning och död. I 

detta kapitel om Jesus beskrivs bland annat ganska ingående en del av de människor han 

mötte under sin undervisning och livsöden. Bland annat nämns Kejsar Augustus, Herodes, 

Herodes Antipas och Pontius Pilatus. Men man får även ta del av Jesus möte med Johannes 

döparen och att Jesus hade ett antal kvinnor och män som följde honom under hans 

vandringar. Däremot får man inte veta vilka kvinnor som fanns i hans följe bara vilka som 

var det mest kända lärjungarna som enligt texten skulle anses vara Petrus, Andreas, 

Matteus, Johannes, Tomas och Judas (s. 89) Längre fram i samma kapitel beskrivs också 

Jesus korsfästelse och död, ”På tredje dagen efter Jesus död vandrade några kvinnor ut till 

graven” återigen ger texten ingen vidare information kring vad det kan ha varit för kvinnor 

som besökt Jesus grav. Dock ger texten hänvisning till att Jesus uppenbarar sig för 

lärjungarna (s.91) vilket redan har nämnts att de mest kända av dem skulle ha varit män. 

I texten kan man läsa att försoning är ett viktigt begrepp inom kristendomen, här beskriver 

man människan som en hon ”Man brukar säga att Jesus död frälser (räddar, förlåter, 

försonar) människan, när hon ber om förlåtelsen.” (s. 92) Kapitlet övergår till att beskriva 

kyrkohistoria här beskrivs kyrkans utveckling. Den enda personen man väljer att konkret 
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ange namnet på i texten är Martin Luther trots att texten refererar till ett antal kejsare, 

kungar, en påve och en patriark (s. 93, 94). 

Följande sidor som avslutar kristendomskapitlet beskriver de tre större kristna kyrkorna. 

Här börjar författaren med att beskriva den katolska kyrkan som en allmän kyrka ”Vem 

som helst, oavsett nationalitet, språk eller kultur, kan bli medlem i Katolska kyrkan” (s.95). 

Påven, som är en man, leder kyrkan tillsammans med ett antal biskopar. Texten beskriver 

också att präster inom den katolska kyrkan normalt inte är gifta, dock skriver man att 

prästen får fortsätta vara gift om han var det innan han blev prästvigd. På nästa sida där 

man beskriver de sju sakramenten kan vi läsa att kvinnor inte kan bli prästvigda inom den 

katolska kyrkan, detta markeras inom en parantes (s. 96). När texten också ska beskriva 

äktenskapets sakrament så betonar man att det är något man lovar livslång trohet inför Gud 

som man och kvinna. Här väljer man också att sätta en parantes som ska förklara följande 

”(Skilsmässa är inte tillåtet och inte heller preventivmedel eller abort)”. Vidare berättas det 

att helgonen har stor betydelse inom katolska kyrkan, här nämns både Ignatius av Loyola, 

den Heliga Birgitta och Jungfru Maria. Här vill man poängtera att Maria är mycket 

speciellt helgon ”hon anses vara ̕drottningen̕ bland helgonen” och på grund av detta skulle 

Ave Maria förutom bönen Pater Noster vara den viktigaste bönen (s.96). Fortsättningsvis 

(s.98, 99) beskriver man vem Ignatius av Loyola var och vad som gjorde att katolska 

kyrkan helgonförklarade honom. Varför man inte väljer att beskriva den heliga Birgitta i 

samma avsnitt förklaras inte, men man hänvisar (se s. 96) till ett annat kapitel i boken 

(Kristendomen i Sverige s.171). 

Vidare beskriver man den ortodoxa kyrkan, vars ledare kallas patriarker. Men man väljer 

inte att förklara själva begreppet patriark. Vidare kan man också läsa om sakramenten 

inom den ortodoxa kyrkan. Här har man också valt att sätta förebud mot skilsmässa, 

preventivmedel och abort inom parantes (s. 100). Det nämns att det finns kloster inom den 

ortodoxa kyrkan men det beskrivs inte om det finns både verksamma nunnor eller munkar 

inom den ortodoxa kyrkan. 

Under avsnittet där författaren beskriver den protestantiska kyrkorna, nämns två män Jean 

Calvin, Henrik VIII och man väljer att även beskriva högtider och helgdagar, dock har man 

valt att presentera helgdagar och högtider med anknytning till Jesus. (s. 105, 106). Hela 

kristendomsavsnittet avslutas med ett avsnitt som presenteras som För dig som vill VETA 
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MERA Här kan man läsa ytterligare om de första klostren (inga män eller kvinnor nämnda) 

och om Martin Luther. Dessutom beskrivs kort upplysningstiden, där man också valt att 

presentera vetenskapsmän som Copernikus, Newton, Voltaire som tre av flera kritiker som 

utmanat de kristna kyrkornas föreställningar. (s.108, 109) 

Bild 

Två av kristendomsavsnittets bilder innehåller tydligt kvinnor, den ena kvinnor och män 

under ett ortodoxt påskfirande (s.101) och den andra på en julkrubba från Uppsala 

domkyrka, där en av modellerna ska föreställa Jungfru Maria (s.105). 14 Stycken av 

bilderna innehåller bilder av män. Två av de andra bilderna som innehåller kvinnor är 

något tveksamma om de egentligen inkluderar kvinnor. Den ena föreställer en ortodox 

präst som håller i en ikon (s.102) och den andra som föreställer en folkmassa utanför 

Peterskyrkan (s.95) kan visserligen innehålla kvinnor men det är svårt att se. Men har efter 

övervägande räknat med dessa. 

De fyra första bilderna i läroboken framkommer av texten ha anknytning till Jesus liv, död 

och uppståndelse. Vidare kan man se sju bilder som alla föreställer män, Martin Luther 

(s.94) Korsvägstavla (s.96) Franciskus av Assisi (s.97) Ignatius av Loyola (s.99) Jean 

Calvin (s.104) Isac Newton (s.108) François Voltaire (s.109). Tre av de större bilderna 

föreställer gudstjänstlokaler, två av dem från en katolsk kyrka (s. 97 och 98) där dessa 

skildrar gudstjänsten och man kan tydligt se män på bilderna. Den senare bilden föreställer 

en ortodox kyrka (s.102) där man kan se en präst i förgrunden. 

Sammanfattning: 

Texten utelämnar information om kvinnor och är i högre grad manscentrerad genom att 

man helt utesluter kvinnor i de fakta som återges i texten. Författaren sätter information 

som berör kvinnor inom parenteser, beskriver hellre mäns religiösa liv och den 

religionshistoriska utvecklingen med manliga förtecken. Texten använder också vid ett 

tillfälle begrepp som kan tolkas som oneutralt. 

Total finns det 21 bilder och illustrationer i kristendomsavsnittet, fyra av dessa visar och 

ger någon slags information om kvinnor. Men två av dem har anknytning till eller 

sammanfattar även män. 14 av bilderna innehåller män. 
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5. Resultat och diskussion 
 

5.1 Jesus i text och bild 

Läroboksförfattarnas bild av Jesus är att de gärna vill beskriva vem han var och det blir 

svårt. Därför att det är problematiskt att beskriva en historisk Jesus i en lärobok utan att 

inkludera bilden av Jesus ur evangelietexterna. Därför att evangelietexterna utgör en 

väsentlig del i de källmaterial som finns kring Jesus.57 Ett resultat av detta är att 

läroboksförfattarnas beskrivningar delvis blir motsägelsefulla och övervägande ger 

evangelietexternas bild av Jesus. Det blir så att säga förvirrande när författarna delvis 

aldrig klargör om när det är frågan om den Jesus som å ena sidan beskrivs ordagrant ur 

bibeln och när den bygger på historiskt källmaterial eller en historisk-kritisk bibelläsning. 

Nu finns det ju tendenser i textmaterialet som gör att jag har tolkat att läroboksförfattarna 

också delvis bygger sin Jesus berättelse på historisk forskning genom att man antyder att 

detta är vad kristna tror om Jesus och dels att man ifrågasätter när Jesu födelse kan ha ägt 

rum. Delvis så nämner författarna också historiska personer kring berättelsen om Jesus 

som presenteras i annat historiskt källmaterial, vilket också kan tyda på att man beskriver 

en historisk Jesus. Men senare blir det ju återigen motsägelsefullt då författarna väljer att 

ändå presentera en textbild där Jesus framställs som en from lärare eller predikant precis 

som det är beskrivet i bibeltexterna. Jag tycker också det är intressant att jämföra den 

Jesusbild som ges i min läroboksgranskning med Kjell Härenstams granskning kring 

gudsbilden i islam som visat var mycket negativ, medan min granskning visar totala 

motsatsen om Jesus! 

Läroboksförfattarna i samtliga läroböcker problematiserar ytterst lite de facto att Jesus 

också enligt evangelietexterna gick emot rådande värderingar och normer i samhället och 

snarare uppfattas som en rebell och upprorsmakare i vår samtid. En annan normerande 

textbild av Jesus är att han var en människa, det är endast en av läroböckerna som 

poängterar upprepade gånger att Jesus också är en gudom enligt kristen tro. Alla 

läroböckerna i min undersökning utgår också utifrån att Jesus har funnits. Vilket inte kan 

tolkas som objektivt då det egentligen inte är med säkerhet att han kan ha funnits utan att 

det är delvis något som kan bevisas utifrån att man just utgår ifrån att evangelietexterna 

kring denna person är trovärdiga. Så i vilken utsträckning är evangelietexterna trovärdiga? 
 

57 Se s. 11 
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Bildmaterialet av Jesus i läroböckerna är förhållande vis tunt och de slutsatser man kan dra 

av dem är egentligen att Jesus då kanske inte uppfattas som särskilt speciell bildmässigt av 

läroboksförfattarna. Detta kan naturligtvis bero på att det inte finns några säkra källor kring 

Jesus utseende, dock är det den västerländska stöpta formen av Jesus som är den 

normerande bilden som visas i samtliga läroböcker. Trots att kristendomsavsnitten 

beskriver en man från mellanöstern, vilket läroboksförfattarna heller inte reflekterar över i 

textmaterialet i samband till bilderna. Det är förhållande vis få bilder i läroböckerna som 

har förklaringar till samtliga Jesusbilder och förklarar hur man ska förhålla sig till dem. De 

tendenser som jag funnit av materialet är främst att han är omhändertagande och en 

frälsare. Då de finns ett flertal bilder som visar en Jesus tillsammans med barn och bilder 

på Jesus med utsträckta händer. Dock är det få bilder på Jesus som beskriver hans storhet 

eller övermänskliga drag. Vilket också visar på att läroboksförfattarna presenterar en bild 

av Jesus som främst människa som också i sig blir motsägelsefullt när textmaterialet 

beskriver om en mycket speciell människa som gjorde under och uppstod efter sin död. I 

och med att läromedelsavsnittens Jesusbilder i text- och bildmaterialet är vinklat följer de 

inte heller den objektivitet som våra styrdokument föreskriver, där skolan ska verka för en 

saklig och allsidig undervisning. Dock så ger läroboksförfattarna en mängd information av 

Jesus men på bekostnad att den kan tolkas konfessionell. Vilket skolan och läroplanen 

tydligt i enlighet med min tolkning ska motverka. Konfessionella blir dessa läroböcker, 

därför att författarna som sagt utgår från evangelietexterna i stora drag och inte 

problematiserar källornas sannolikhet. Så då blir ju frågan istället i vilken grad är 

styrdokumenten tillämpbara ur perspektivet saklighet och objektivitet när bibeln i sig är 

öppen för egna tolkningar. 

Vad får de för konsekvenser när Jesus speglas i läroböckerna som en from kärleksfull 

lärare? Jag anser dels att eleverna kan missa en av de grundläggande principerna inom 

kristendomen. Att Jesus delvis provocerade fram sin egen död för att profetiorna skulle gå i 

uppfyllelse. Det kan ju vara svårt för en tonåring att förstå varför Jesus vart korsfäst om 

man vinklar Jesus ur endast det perspektivet att han inte gick mot rådande normer och 

värderingar. Det räcker helt enkelt inte att man endast nämner det, resten av materialet är 

ju som sagt redan vinklat. Att han också var provokativ är något som jag anser 

läroböckerna alltså inte förtydligar. Jesus syfte försvinner därför och på sätt och vis också 

en stor del av kristendomens kärna. Där Jesus led och dog för de människor som tror på 
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honom, när man samtidigt i läroböckerna försöker förmänskliga honom för mycket. I 

stället försöker man beskriva de delar ur Jesus liv och handlingar som senare blir 

sakrament och riter inom den kristna kyrkan. Alltså man beskriver Jesus liv för att 

förtydliga den religionshistoriska utvecklingen på bekostnad att andra delar som i sig också 

är viktiga inom kristen tro får mindre utrymme. Därför blir ju också kristendomsavsnittet 

så vinklat och fyllt på bredden av män eftersom man hela tiden måste bekräfta en röd tråd, 

där eleven ska se sammanhanget mellan Jesus liv och den kristna kyrkans utveckling. Är 

det en allt för sekulariserad bild av kristendomen och Jesus som ges i läroböckerna? 

5.2 Kvinnor och män i text och bild 

I samtliga läroböcker i min undersökning är det övervägande män som beskrivs i 

kristendomsavsnittets textmaterial. Delvis domineras dessa också av Jesus vilket kan verka 

alldeles naturligt då det är en läroboksgranskning som undersöker kristendomen. Dock 

beskriver läroboksförfattarna i några av läroböckerna kvinnor i samband med Jesus och vid 

andra företeelser och händelser men det är sällan de nämns med namn.58 Däremot kan man 

vid ett flertal tillfällen i kristendomsavsnitten både få reda på namnen på flertalet män och 

även vilka ämbeten och roller de har.59 Detta visar hur kvinnor i jämförelse med män 

osynliggörs genom att man helt enkelt inte bryr sig om att uppmärksamma kvinnor i 

textmaterialet genom att namnge dem eller helt utesluta dem från materialet. 

De få gånger författarna uppmärksammar kvinnor är oftare i samband då man beskriver 

helgon och nunnor. Vilket visar precis som bland annat Eriksson att när kvinnor i likhet 

med män står nära det gudomliga blir de också viktigare att belysa. Det manliga blir alltså 

normgivande för hur också kvinnor ska vara och uppträda och detta är genomgående något 

som man kan se i läromedlen. Nunnan som lever i askes i nära relation till Gud blir 

likställd med en man endast då hon lever efter sådana principer. Eftersom mannen är den 

som står närmare gud så måste kvinnan göra sitt allra yttersta för att närma sig samma 

status. Det vill säga gå i kloster, leva avhållsamt eller i likhet med Jesus. Det är förkastligt 

att ett sådant synsätt får återges ur en lärobok eftersom det är skolans uppgift att förankra 

värderingar som allas lika värde och jämlikhet mellan kvinnor och män hos våra elever.60 

Jag upplever att läroböckerna genom att de utesluter kvinnor och i textmaterialet i hög grad 

är manscentrerade, inte är förespråkare för sådana goda värderingar som styrdokumenten 
 

58 Övervägande är det Jesus mor Maria och heliga Birgitta som nämns vid namn i läroböckerna 
59 Se s. 17, 18, 22, 25, 26, 28, 29  
60 Se s. 14 
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föreskriver, snarare förstärker de mäns överordning. Dock bär kristendomen på ett 

patriarkalt arv och en naturlig manscentrering som gjort att kvinnan inte har samma 

uppenbara plats i religionshistorien som män inom kristendomen. Däremot anser jag att 

läroboksförfattare då ska uppmärksamma detta men förklaringarna lyser med sin frånvaro. 

Jag anser att läroboksförfattare måste ta ett ansvar och lyfta fram kvinnor i religiösa 

sammanhang ur även andra perspektiv än askes. Därför att en lärobok påverkar mer än vad 

vi tror och ser våra elever att kvinnors religiösa liv hela tiden sätts i samband till män eller 

att kvinnor ska leva som män. Så kan de uppleva att religionen är förtryckande och få en 

mycket negativ bild av religionen, det är väl inte lärobokens avsikt. 

Tre av läroboksförfattarna använder också vid ett antal tillfällen hon i meningar som ska 

beskriva vilken relation och förpliktelser människan har till gud. Dessa meningar har också 

oftast en negativ ton, då man använder begreppet när man ska förklara hur människan ska 

leva närmare gud. Begreppen tillsammans med kvinnan kan också förknippas med synd 

som speglar värden vilka eleven omedvetet kan färgas av och föra vidare ett synsätt där 

kvinnan är omoralisk och en sämre person. Vilket visar igen hur läroboksförfattarna 

bekräftar ett synsätt som inte är objektivt och åter förstärker en manlig norm. Precis som 

Erikson anser jag att det kanske skulle vara på tiden att läroböcker ser över det teologiska 

språket och inte förhärligar mannen på bekostnad av kvinnan. Dock är det inte på många 

ställen där författarna uttrycker sig på det här viset, men varför kan läroboksförfattarna inte 

använda könsneutrala pronomen i böckerna. Särskilt i sådana situationer där de ska 

beskriva människan utan en definition av kön. Där det egentligen inte spelar någon roll om 

människan är man eller kvinna. Dessa förklaringar som läroboksförfattarna ger blir ju så att 

säga tvungna att använda begrepp i form av henne, man och han eftersom de är så 

generella förklaringar som ges. Detta blir på bekostnad av att språket inte blir neutralt trots 

att det säkert är vad författarna är ute efter i sammanhanget. När en av läroböckerna också 

ska beskriva att abort och skilsmässa är förbjudet inom katolska kyrkan så gör de det inom 

parentes. Vilket också kan tolkas som att det inte är särskilt viktigt av läroboksförfattarna 

att lyfta fram de värderingar som också visar hur kvinnor kontrollerats och förtryckts inom 

kristen tro. 

Bildmaterialet i samtliga läroböcker är i huvudsak bilder på män. Bilder som ska ge 

information om kvinnor sätts ofta i samband till män eller innehåller också män. De 

enstaka tillfällen där de endast är kvinnor på bilden så finns där ingen förklaring till eller 



45 

 

beskrivning i löptexten som ger någon information kring dessa kvinnor. När män visas på 

bilderna beskrivs det oftare var bilden kommer ifrån och vad den kan innehålla. Vilket inte 

är objektivt och förstärker en manlig överordning och att de blir så att säga viktigare att 

belysa. Det blir också tydligt att prästerna och gudstjänstlokalerna inom varje kristen 

trosinriktning är viktiga att visa upp, därför att det visar på tydliga skillnader inom 

kristendomen. Dock blir det då på bekostnad av att män överlag får större utrymme i 

bildmaterialet då det är de ortodoxa och katolska kyrkorna som dominerar 

läroboksavsnittens bilder. Då man visar upp kyrkolokaler som är på bredden fyllda med 

biskopar och präster av manligt kön. Resultatet är också att bildmaterialet ger en passiv 

bild av kvinnan där hon förväntas vara åskådare i religiösa sammanhang. De få gånger då 

kvinnor belyses så är det bilder som bekräftar ett synsätt där kvinnan ska förhålla sig till en 

manlig norm och delvis förstärker dessa också en heteronormativ bild av kvinnan, där hon 

har typiska kvinnliga attribut eller går med barnvagn. 

Vad får det för konsekvenser när kvinnlig religiositet inte visas i text- och bildmaterialet? 

Att det kan upplevas av eleverna att det endast är de av manligt kön som är religiösa. De 

enstaka gånger man visar eller utvecklar information om kvinnor i läroböckerna är som 

sagt i samband och likhet med män. 

5.3 Didaktisk reflektion 

Hur är det möjligt att läroböckerna med författare inte är objektiva och sakliga då våra 

styrdokument kräver det? Det finns inte någon oproblematiskt styrning från 

styrdokumenten i utformningen av våra läroböcker, för hur ska vetenskapliga och religiösa 

källor tolkas och beskrivas i våra läroböcker? Det finns alltså inte några specificerade mål 

på hur man ska tolka en bok som bibeln. Just det att våra direktiv är så otydliga bidrar till 

att läroböckerna är fulla med motsägelsefullt och vinklat text- och bildmaterial kring Jesus, 

andra män och kvinnor. Även fast de ska vara sakliga och objektiva vilket bland annat är 

principfrågan i denna diskussion. Detta gör att läroböckerna tenderar till att ge ett 

mellanting av både vetenskaplig fakta och religiösa uppfattningar. Konsekvenserna blir att 

de blir motsägelsefulla för att författarna vill bekräfta värdegrunden genom att försöka 

beskriva en soft och snäll kristendom. Källorna kring Jesus bygger ju till största delen på 

evangelietexterna och författarnas beskrivningar tenderar även här att pendla mellan en 

historisk Jesus och till större del en bibel Jesus. Skulle läroböckerna bara beskriva en 

historisk Jesus utan att ordagrant inkludera bibeln skulle det kanske innebära att man inte 
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kunde bekräfta delar ur styrdokumenten, som den kristna etiken. Som i sig har sin 

upprinnelse i en ordagrann tolkning av bibeltexterna. Bibeln är också en text som är helt 

öppen för egen tolkning vilket gör att läroboksförfattarna hamnar i en besvärlig situation i 

sina beskrivningar av Jesus. Eftersom bibeln i sig rymmer föreställningar som bygger på 

religiösa uppfattningar och traditionella värderingar. Alltså ett material som är präglat av 

tolkningar och kan tolkas helt olika beroende på vem som läser det. Att då försöka 

förmedla en redan subjektiv uppfattning på ett objektivt sätt i en lärobok blir ju så att säga 

mycket problematiskt och inte alltid neutralt. Läroboksförfattarna försöker återge i 

kristendomsavsnitten vem Jesus var. Men det blir ju problematiskt att beskriva denna 

historiska person och hans liv utifrån denna subjektiva förförståelse. Då man som författare 

också måste ta hänsyn till styrdokumenten som inte har några specificerade direktiv. 

Styrdokumenten uppmuntrar på sätt och vis till att undervisa om en sekulariserad bild av 

Jesus och kristendom, där många delar av den kristna tron inte alls eller sällan får lika 

mycket utrymme. Den görs anpassad efter ett västerländsk ideal, där traditionerna sätts i 

fokus och detta visar inte minst de högtidskalendrar som finns i läroböckerna. Våra 

ungdomar får mer eller mindre lära sig om en urvattnad kristendom. Där exempelvis 

frälsningsläran och att Gud verkat genom hela den kristna historien inte alls får samma 

tyngd i läroböckerna som den religionshistoriska utvecklingen och traditionerna. 

Sakrament, riter och kyrkolokaler får i stället visa vilka skillnader och likheter det finns 

inom de kristna inriktningarna vilka i sig inte är oviktiga. Men de bekräftar 

traditionsbundna värden där eleven gång på gång får ta del av typiska normativa bilder på 

exempelvis dop och bröllop medan det förklaras ytterst lite om bakomliggande orsaker till 

dessa ritualer. Det kanske är så att styrdokumentens direktiv är enklare att utgå ifrån när 

man ska beskriva andra religioner förutom kristendom. Där tro och tradition oftare är nära 

sammanlänkade, vilket de också är inom kristendomen men dock verkar det glömts bort. 

Därför att jul- och påskfirande inte längre endast är den troendes högtid den är allas oavsett 

om man tror på tomten, påskharen eller Jesus. Styrdokumenten gör oss kanske en otjänst 

då man utgår från dessa sekulariserade tolkningar då man ska beskriva religioner eftersom 

kristendomen är utsatt för just dessa sekulariserade tolkningar i det västerländska 

samhället. Fast å andra sidan kanske det inte alls är enklare att beskriva andra religioner 

utifrån denna sekulariserade tolkning som jag anser utrycks i våra styrdokument. Vi tar 

gärna avstånd från exempelvis trosföreställningar och traditioner inom exempelvis islam, 
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då vi kanske känner att det är allt för främmande för vårt västerländska synsätt. Vilket inte 

öppnar upp för förståelse och insikter utan snarare kan uppmuntra till en alltför kritisk 

hållning som gör att eleven uppfattar religionen som endast av ondo i jämförelse till vårt 

eget ideal. De facto att läroboksförfattare inte går in på djupet och beskriver mer om själva 

tron inom kristendomen kan också göra att elever inte får denna förståelse för hur den 

religiösa människan tänker och agerar. 

Religionshistoriskt är det också viktigt att ge information kring alla dessa män som 

utvecklat religionen, men det blir på bekostnad av att kvinnor osynliggörs. Även ur ett 

religionshistoriskt perspektiv är det också fattigt på direktiv över vad som ska beskrivas 

utifrån styrdokumenten. Kan detta faktum att religionshistorien i sig är så viktig, läran om, 

också vara en orsak till att kvinnor får mindre utrymme i läroböckernas bild- och 

textmaterial? I läroböckerna får eleven ta del av flertalet män och delvis är det den 

naturliga manscentreringen inom kristendomen orsak till att kvinnor får mindre utrymme i 

text och bild. Men på samma sätt så gör även författarna dem mer normativa genom att 

synliggöra kvinnor i motsats och samband till män. Delvis förstärker de också en 

heteronormativ bild kring hur män och kvinnor ska vara och leva. Vilket inte alltid är så 

självklart i ett sekulariserat och demokratiskt samhälle i ständig förändring. 

Hur ska en elev kunna få förståelse för en religion ur ett kvinnligt perspektiv, när de endast 

får ta del av kvinnlig religiositet då den sätts i samband till nunnor och helgon. Kvinnor 

blir så att säga religiösa och verksamma inom religionen endast då de lever i speciell 

gemenskap till gud. Vilket visar på mycket generella förklaringar kring kvinnors religiösa 

liv. Män har både en relation till gud men de är också mycket mer synliga inom 

kristendomen då de har varit med och utvecklat den i både text och praxis samt påverka 

den i andra religiösa hänseenden. Jag håller med Davidsson i hennes resonemang att det är 

både ett psykologiskt och kulturellt problem att män genom traditionella principer får mer 

utrymme i den sociala och religiösa kontexten genom exempelvis sitt tolkningsföreträde. 

Detta färgar ju också läroboksförfattarna och slutligen våra läroböcker. Det vill säga även i 

vår samtid tycker vi att det är viktigare att belysa kvinnor ur ett normativt perspektiv där 

mannen är idealet. Istället för att fokusera på de konsekvenser som den religiösa 

utvecklingen har haft på kvinnors chanser till att vara med att forma den samma. 
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Hur skulle det se ut om läroböckerna istället hade fokus på att lära av, hur religionen 

påverkar människors sätt att leva. Ett livsåskådningsperspektiv där kvinnor kanske skulle 

få mer plats i text- och bildmaterialet. Eftersom de då skulle innebära att man utgick från 

människans syn på livet och hur tillvaron påverkas av religionen, som gör att det inte 

spelar någon roll vem den religiösa människan är och vem som beskriver den. Det kanske 

till och med är så att också läroböckerna skulle få mer utrymme för ett inifrånperspektiv 

där de kristna själva får beskriva hur de upplever sin tro och förhållning till en gud, istället 

för att det är en författare som ska försöka sig på ett objektivt sätt att ge en bild av en 

religiös uppfattning. Därför att läroboksförfattarna till källorna i min undersökning verkar 

ha svårt att tydligt förklara när de beskriver en religiös uppfattning eller om den bygger på 

historiskt källmaterial, särskilt i avsnitten som behandlar Jesus. Så om det blir tydligt när 

och vem det är som säger, tror eller beskriver något, kan detta underlätta för eleven att 

skilja på det som är tro och det som är vetenskap. 

Det är ju inte meningen att läroboksförfattare ska förfalska historieperspektivet och 

tillskriva kvinnor mer utrymme inom den religiösa utvecklingen då det finns uppenbara 

risker med en sådan tolkningsmetod precis som Eriksson beskriver. Men jag anser att 

läroboksförfattarna har glömt bort en viktig aspekt i beskrivningen av den 

religionshistoriska utvecklingen. Läroboksförfattarna skulle kunna redogöra mer för hur 

religionen format individers möjlighet till att uttrycka sig och påverka kristendomens 

utveckling. Där finns ju möjligheter för läroboksförfattare att lyfta fram delar i den 

religionshistoriska utvecklingen som begränsat och påverkat kvinnors möjligheter i 

samhället. Men i stället gör de tvärt om och visar genom ett bild- och textmaterial att 

kristna kvinnor är passiva åskådare och som är bihang till män. Alltså författarna gör 

kristendomen mer manscentrerade än vad den behöver vara. 

Även i min uppsats kan man dra slutsatsen att det manscentrerade text- och bildmaterialet 

kväver den religiösa mångfalden men jag anser inte som Klack & Johansson att det är för 

att materialet i sig ska bli mer uppseendeväckande. Därför att kristendomen delvis blir 

tråkig när den i hög grad domineras av män. Jag anser inte att kristendomsavsnitten blir 

mer uppseendeväckande trots läroboksförfattarnas ansträngningar med att försöka ge 

exempel på exempel på hur ytterligare fler män utvecklat kristendomen. Det blir snarare så 

att man upplever den med den förförståelse man har, trist, hemvan och patriarkal. Min 

tolkning att det i stor utsträckning är en soft och snäll kristendom som beskrivs av 
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läroboksförfattarna och att de är starkt traditionsbundna i relation till det material de 

använder. Gör att det helt enkelt inte finns plats för någon religiös mångfald i de granskade 

läroböckerna, då religionsutvecklingen får så mycket utrymme i texten där också männen 

dominerar i materialet. Det är också den religionshistoriska utvecklingen som jag upplever 

att vi som lärare i praktiken också fokuserar på i vår undervisning. Därför är det kanske 

ännu viktigare att vi som lärare inte lägger krutet på samma saker som läromedlen, det vill 

säga religionshistoria. Detta visar också hur stor påverkan läroböckerna har på 

undervisningen eftersom den också många gånger styr vad det är vi undervisar om. Det 

kan också vara en direkt konsekvens på grund av avsaknaden av tydliga direktiv från våra 

styrdokument att vi lärare många gånger väljer att följa lärobokens studieplan. Läroboken 

ska vara ett av de verktyg vi använder men den ska väl inte styra hela verksamheten och 

hela det innehåll och kunskap som undervisningen har för avsikt att ge eleverna. Hur ska 

då läroböckerna uppnå en möjlig mångfald i stället för att ha fokus på den historiska 

utvecklingen som dominerar läroboksavsnittet? Jag anser inte att läroboksförfattare 

behöver göra avkall på den religionshistoriska utvecklingen dock skulle jag önska att 

läroboksförfattare lyfte fram andra perspektiv som exempelvis makt och kön. Vilket inte 

bara inkluderar män utan också kvinnor i det religiösa materialet. 

De värderingar som speglas i läroböckernas bild- och textmaterial kan i sin tur leda till att 

våra elever och vuxna färgas omedvetet av dessa manliga normer som läroböckerna 

förstärker genom att inte synliggöra kvinnor. Det är inte bra eftersom vi då oreflekterat kan 

föra vidare detta patriarkala arv som kristendomen bär på. Styrdokumenten är också 

formulerade på det sättet att skolan ska fostra våra barn genom kristen etik och den etiken 

är mer eller mindre en tolkning ur bibeln. Det är tveksamt om denna ideologi kan verka för 

en icke konfessionell skola och är det icke konfessionellt att uppfostra barn och ungdomar 

utifrån endast kristen etik? Om både läroböckerna och styrdokumenten inte är icke 

konfessionella hur ska vi då förvänta oss att också lärare arbetar för objektivitet och 

jämställdhet. Är dessutom lärare tillräckligt kunniga och medvetna kring om materialet de 

använder i skolan är vinklad? Det handlar ju också om tolkningar och perspektiv. Det jag 

tolkar inte är objektiv kanske någon annan inte alls reflekterar över och kanske då lär ut 

ålderdomliga värderingar omedvetet. 

Jag anser att vi som lärare bör komplettera de text- och bildmaterial som 

läroboksförfattarna inte ger och inte upprepa dem. För vi kanske inte kan ställa orimliga 
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krav på att läromedlen ska vara sakliga och objektiva. För det kommer de aldrig att bli så 

länge styrdokumenten inte ger bra direktiv på hur och vad det är som ska behandlas i 

läroboksavsnitten eller hur man ska tolka den religiösa kontexten. Jag skulle vilja se en 

förändring i styrdokumentens direktiv. Där det blir tydligt hur lärare och läroboksförfattare 

ska tolka de ofta subjektiva texterna som finns inom kristendomen. Jag vill också att det 

blir mer tydligt hur vi ska använda läroboken som hjälpmedel i skolan. Därför att det är 

viktigt att vi inte bara repeterar de grundläggande fakta som läroboken presenterar om 

varje religion, utan också kompletterar dem med det innehåll som de i min undersökning 

har visats sakna. Det vill säga att Jesus inte bara var en kärleksfull lärare han var också 

rebell och sett ur ett kristet perspektiv en Gud. Men också belysa varför kvinnan fått 

mindre utrymme inom de patriarkala religionerna och vad har hon för plats inom 

kristendomen idag? 

5.4 Några viktiga slutsatser 

Jag har kommit fram till att den normerande bilden av Jesus i samtliga fyra läroböcker är 

att han var en kärleksfull lärare eller predikant. Läroboksförfattarna försöker också 

sammantaget beskriva Jesus som kristendomens grundare. Bibeltexternas Jesus får mycket 

utrymme i både text och bild men pendlar också till att bygga på forskning. Bilden av Jesus 

är definitivt vinklad. Min undersökning har visat att läroboksförfattarnas beskrivningar av 

Jesus i kristendomsavsnitten ger dubbla budskap. Detta på grund av att styrdokumenten i 

större utsträckning är otydliga och inte ger några tydliga direktiv för vad det är som ska 

beskrivas i läromedel. Bild och textmaterialet är naturligt manscentrerat dock bekräftar 

också materialet en normativ överordning genom att utesluta kvinnor och sätta dem i 

samband med män. Dels använder författarna ibland värdeladdade meningar som antyder 

på att kvinnan är den sämre hälften av människan och måste göra bättring. Dessutom 

skapar det generella materialet på kvinnor och män uppfattningar om att kristna kvinnor är 

passiva åskådare, medan de normerande bilderna på kristna män visar på aktivt deltagande 

och utveckling av kristendomen. 

5.5 Vidare forskning 

Jag hade en tanke innan uppsatsarbetets gång att göra en intervjuundersökning om lärarnas 

attityder kring kristendomen ur ett genusperspektiv. Dock valde jag istället att göra denna 

läroboksgranskning och inkludera bilden av Jesus. Men jag skulle ändå vilja se fortsatta 

undersökningar och även intervjustudier kring hur lärare utnyttjar de text- och bildmaterial 
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som står till förfogande i läroböckerna. Därför jag anser att det kan vara intressant att se 

hur lärarna bearbetar de problem som tidigare läroboksgranskning resulterat i. Det är 

mycket svårt att göra läroboksgranskningar, som jag visat är det omfattande och problemet 

ligger ofta i att styrdokumenten är så otydliga i sina direktiv som gör läroböckerna 

vinklade. Därför skulle jag också vilja se fler undersökningar där man granskar hur 

styrdokumenten är tillämpbara i förhållande till läroböckerna. Det vill säga vilka mål är det 

som uppfylls i läroböckerna? Sedan skulle det ju naturligtvis vara väldigt intressant om 

intervjuundersökningar gjordes kring elevers Jesusuppfattningar. För att se hur deras bilder 

av Jesus formas av den kunskap som skolan och litteraturen rustar dem med. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats var att genom en text- och bildanalys se hur Jesus framställs i 

lärobokstexter samt att söka efter tecken på manlig dominans och kvinnlig underordning i 

läroboksmaterialet. I undersökningen granskades fyra olika läroböcker som används på två 

högstadieskolor. Förutom undersökningen har jag också gjort en mindre studie av 

referenslitteraturen och ger bakgrund av problemläget inom läroboksgranskning, genus- 

och Jesusforskningen för att läsaren ska begripa hur omfattande och svårt detta 

problemområde är. Resultaten har sedan diskuterats mot styrdokumentens direktiv samt 

delar av referenslitteraturen. De viktigaste resultaten som framkommit av denna 

undersökning är att läroboksförfattarnas material vinklar Jesus främst som kärleksfull 

lärare. Kvinnor får lite utrymme i bild- och textmaterialet och ofta utelämnar man kvinnor 

helt eller låter bli att vidareutveckla den ofta torftiga informationen. Män och manlig praxis 

utgör mer än hälften av allt bild- och textmaterial som presenteras i läroböckernas 

kristendomsavsnitt. 
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1. 
Inledning



Vilken bild av Jesus har du? Hur skulle du beskriva denne man efter att ha tagit del av en lärobok som försöker beskriva kristendomen. Är det en lidande Jesus, var han en himmelsk varelse eller var han en vanlig snickarson. Har han egentligen funnits överhuvudtaget? Hur tolkar våra läroböcker den historiska Jesus och vilka bilder är det egentligen man vill förmedla kring honom. Vems kristendom är det som återges i läroböckerna? Finns det utrymme för både män och kvinnor? Är lärobokstexterna inom kristendomen bara till för män?



Under min lärarutbildning har jag stött på få elever på högstadiet som ifrågasätter den mängd fakta som läroböckerna presenterar. Oftast är det endast i samband med att jag eller den lokala lärarutbildaren uppmärksammar att vissa bilder i läroböckerna är missvisande, som eleverna ifrågasätter och blir medvetna kring att det handlar om tolkningar och perspektiv. Därför är det ju också otroligt viktigt att vi lärare är uppmärksamma och är kritiska till dessa läromedel som vi använder i skolan. För att vi ska kunna lära våra elever att själva granska och sålla bort de bilder som kanske ibland kan vara direkt olämpliga eller kanske inte presenteras alls i läroböckerna. Detta är en av anledningarna till varför jag ville göra en läroboksgranskning men också för att jag brinner för genusfrågorna. Jag har i samtal med lärare diskuterat vilka bilder av manlig och kvinnligt som både läromedel och vi själva ger i undervisningen. I dessa samtal har lärare uttryckt det svårt att undervisa kring kvinnor inom kristendomen eftersom de inte bidragit i större utsträckning till religionshistorien. Trots att det funnits och finns kvinnor som bidragit till religionshistorien nu och på senare tid. I detta arbete ska jag därför också försöka se hur läromedelsförfattarna uppmärksammar kön i lärobokstexterna. Jag har också i diskussion med lärarutbildare diskuterat lärobokens vara eller inte vara? Då har man också uttryckt att läroboken kan vara till hjälp om man som lärare känner sig osäker på sitt ämne. Att läroboken kan vara det stöd som läraren tillsammans med sina elever använder för att inhämta information kring det ämne som studeras. Men hur ska en nyutexaminerad lärare som kanske inte känner att hon eller han är hundra procentigt säker i sitt ämne förhålla sig till ett textmaterial om man inte kan lita på att de bilder och texter som ges i läroboken är tillförlitliga. Inte minst om man själv är osäker eftersom man då kanske är tvungen att lita på att läroboksförfattaren besitter den kunskap som man själv saknar.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att göra en analys av hur olika läroböcker i religionskunskap på högstadiet beskriver manligt och kvinnligt inom kristendomen. Jag ska också undersöka hur bilden av Jesus presenteras eftersom han är för det första historiskt betydelsefull och kristendomens nyckelperson och för det andra en person som har haft stor påverkan på västvärldens samhällsutveckling. Att undersöka läroböckerna ur dessa två perspektiv blir därför intressanta eftersom läroboksgranskning inom kristendom är relativt outforskat. En anledning till detta kan ju vara att kristendomen kanske känns allt för nära vår egen kultur och etiska värderingar för att bli ett intressant studieobjekt. Dock anser jag att det då finns ett större behov av att undersöka den eftersom det annars finns en risk att undervisningen kring kristendom blir slentrian och föråldrad.

Mina frågeställningar är följande:

1. Vilka bilder av Jesus ges i lärobokstexterna och bildmaterialet? Vilken bild av Jesus är normerande inom kristendomsavsnitten? Är bilden av Jesus vinklad?

2. Vilka olika former av manlig överordning och kvinnlig underordning förekommer i text- och bildmaterialet?

1.2 Metod

I undersökningen har jag använt kristendomsavsnitten i fyra läroböcker som används på två högstadieskolor i Gävleborgs län. Dessa läroböcker är SO·S, Religion ämnesboken, av Ingrid Berling och Börje Ring (2003), So Direkt. Religionsboken, av Ole Högberg och Mats Sundqvist (2003), PULS Religion, Grundbok för grundskolans senare del, av Lennart Göth och Katarina Lycken (2005), samt Sofi. Religion, av Per Eklund (2005).

Jag har avgränsat mig till att hålla mig inom avsnitten som behandlar endast kristendomen, dock vill jag påpeka att det finns andra delar av lärobokstexterna som i jämförande perspektiv mellan kristendom och andra religioner eller livsåskådningar kan ge ytterligare bredd och svar på mina frågeställningar. Dock måste jag begränsa mig till just dessa avsnitt eftersom tiden är knapp och jag inte kan behandla samtliga avsnitt i läroböckerna som berör kristendomen i min uppsats. Däremot har alla de källor jag valt att använda i min läroboksgranskning ett sammanfattande kapitel där man redogör för bild- och textmaterialet inom kristendom.

Ett annat problem som jag stött på under min granskning av läromedlen är att vissa utav bilderna och illustrationerna har varit svåra att uttyda om de innehåller både män och kvinnor. Men jag har ändå valt att ta med dessa i undersökningen med förbehåll att min läsare förstår att dessa kan tolkas annorlunda än vad jag har valt att göra. Min undersökning behandlar också Jesus materialet för sig, vilket kan uppfattas som upprepande, då Jesus förekommer i samband med min genusanalys. Men eftersom Jesus beskrivs som en man i källorna bör jag också behandla honom i genusmaterialet.

Läroböckerna är inte heller enkla att analysera utifrån ett objektivt perspektiv, därför att de redan är någon annans, författarnas, tolkningar som studeras. Deras tolkningar är också färgade av vissa värderingar och normer som dels kan vara medvetna men också omedvetna speglingar av hur de uppfattar den religion de valt att beskriva. Objektivitet i all ära men jag anser att det är svårt att inte lägga ner sina egna värderingar i resultatet som ska analyseras i slutändan. Då mitt intresse naturligtvis bidragit till att välja det ämne som jag behandlar och också det material jag väljer att analysera. Dessa läroböcker kan även då bli färgade av min förförståelse.

Kristendomen bär på ett patriarkalt arv, vilket gör det svårt att bedöma om författarna medvetet valt att använda de bilder och den text de presenterat i läroboksmaterialet. Detta tänker jag inte gå in djupare på just nu, dock ville jag göra ytterligare en markering kring att det inte är lätt att göra en läroboksgranskning då det finns en hel del svårigheter med att analysera skolböcker.

Min metod är att göra textstudier. I undersökningen har jag analyserat hur läroböckerna beskriver Jesus, är bilden av honom vinklad? Problematiserar läroboksförfattarna Jesus genom att ifrågasätta hans existens. Vilken bild ger man av Jesus i text, är det forskningens eller bibelns Jesus som beskrivs. Det vill säga finns det tendenser som gör att författarna återger Jesus liv utifrån evangelierna eller finns det antydningar till att den bygger på det historiska källmaterialet, forskningen som finns om Jesus. Hur vill man framställa Jesus i läromedlen utifrån de bilder som ges i källorna? Dessa kriterier vill jag också presentera utifrån min analys kring genusperspektivet, där jag har sökt efter tecken på manlig dominans och kvinnlig underordning. Det vill säga om kvinnor osynliggörs, får mindre utrymme i text och i bild samt om språket i sig rymmer maskulina, feminina eller nedsättande formuleringar.

Dessutom kommer jag att diskutera perspektivet kring kristendomens lära om i motsats till lära av, om det påverkar hur kvinnor och män (samt Jesus) presenteras i läroböckerna. Resultaten kommer också att diskuteras mot gällande styrdokument för grundskolan och mot referenslitteraturen som jag presenterar här nedan.

Jag har också valt att inte bara redovisa mina källor utan samtidigt analysera dem. Fördelen med det är att undersökningen får en helt annan karaktär och tyngd genom att läsaren genast kan följa mitt resonemang, men jag ger också en mer sammanhängande analys i resultatdelen. Samtidigt finns det ju en nackdel med att jag för in analys i materialet givetvis, är att läsaren kanske påverkas av mina tolkningar.

Under rubriken tidigare forskning och genomgång av problemläget ska jag förtydliga att det bara är en bråkdel av den forskning och genomgång av problem som jag presenterar. Då både genus- och Jesusavsnittet innehåller en mängd litteratur och forskning som kan behandlas och som i sin tur även de är väldigt omfattande.

1.3 Disposition

Efter detta inledande kapitel presenterar jag ett kort avsnitt där jag presenterar en del av min tolkning av styrdokumenten och dess värdegrund. Därefter redogör jag för tidigare forskning och problemläget för att läsaren ska få en bakgrund till resultat och diskussionsavsnitten. Efter detta följer undersökningsdelen och sedan resultat och diskussion där jag också presenterar förslag till vidare forskning. Slutligen beskriver jag en sammanfattning av uppsatsens innehåll.
2. Vad säger Styrdokumenten?

Skolan ska vara icke-konfessionell[footnoteRef:2], det anser jag innebär att det som rör skolans värld ska vara objektivt. Det vill säga förmedla kunskap som är opartisk och inte färgas av egna värderingar. Allt material som då används i skolan borde av denna anledning vara objektivt. Skolan har också ett uppdrag att förmedla och så grundläggande demokratiska värden hos eleven, som jämställdhet mellan kvinnor och män.[footnoteRef:3] Av denna anledning anser jag även att läroböcker därför ska förmedla kunskap som bygger på både män som kvinnors erfarenheter och möjligheter. Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Det gör att det också ställs krav på att läroböckerna, som fortfarande utgör en stor del i kunskapsinhämtandet på många skolor, också ska vara neutral men samtidigt ge en mångfacetterad bild av det ämnesområde man studerar. [2:  Lpo 94, s. 3]  [3:  Lpo 94, Ibid. ] 


Läroplanen föreskriver också att eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet.[footnoteRef:4] Våra läroböcker i skolan och de ämnesområden som i dem studeras anser jag ska alltså försöka förklara någon annans uppfattning och världsbild. Det innebär också att våra läroböcker utifrån kursplanen ska försöka tolka någon annans uppfattningar på ett objektivt sätt. Dock kan ju detta verka märkligt då ingen kan vara totalt objektiv, särskilt när det gäller att tolka en annan människas åskådning eller ett religiöst tankesystem som också i sig kan variera oerhört. Därför anser jag att det kan vara bra om läroböcker och skolan i sig inte bara ger kunskaper om utan också inifrån en livsåskådning, där så många sidor av denna återges för att uppnå de krav som styrdokumenten föreskriver. Det vill säga saklighet och allsidighet. [4:  Lpo 94, s. 5] 


Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta.[footnoteRef:5] Vilket jag anser gör det nödvändigt att läraren också ska granska de läromedel han eller hon erbjuder eleverna, för att hitta det material som kan bidra till att eleverna kan utveckla denna förmåga. Det vill säga ett material som kan ge en mångsidig bild av ett ämnesområde så att eleven kan förstå och kritiskt reflektera över hur komplex en religiös kontext kan vara. Samtidigt som kursplanerna diskuterar vikten av att studera olika religioner anser jag det är tydligt att den kristna åskådningen är viktigare än någon annan och utgör så att säga normen för hur vi ska studera andra religioner.[footnoteRef:6] Genom att styrdokumenten uttalat beskriver att eleven ska fostras genom denna ideologi, det vill säga genom kristen etik och västerländsk humanism. [5:  Gemensam kursplanetext för de samhällsorienterande ämnena http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3882&extraId=2087 Hämtad: 2008-11-13]  [6:  Kursplan för religionskunskap http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=24&skolform=11&id=3886&extraId=2087 Hämtad: 2008-11-13] 



3. Tidigare forskning och genomgång av problemläget



Jag har sökt efter tidigare forskning i läroboksgranskning inom kristendom. Dock är de inte det lättaste att få tag på och få undersökningar har gjorts inom religion och läromedel. Den läroboksgranskning jag funnit har varit riktad på andra religioner som islam, buddhism och judendom. Det finns däremot en rapportserie som sammanställt hundratalet läroboksgranskningar, Rapport 1992: 3 Läroboksgranskning av Krister Hansson och Ingela Tång, där presenteras 13 stycken undersökningar som behandlar eller är riktade mot kristendom. Jag har inte gjort någon större ansträngning till att få tag på någon av dessa 13 undersökningar. Eftersom många av dem är gjorda under 60- och 70-talet, den äldsta redan under senare del på 1800-talet. Dock hade säkert flertalet av dem varit intressanta att läsa exempelvis Carharina Broomé som 1975 skrev Katolska kyrkan i läroböckerna. Men eftersom jag inte gör någon analys över en historisk utveckling kring läromedel inom kristendom så har jag inte ansett att dessa kan vara till nytta till min undersökning. Eftersom jag utav titlarna dragit slutsatsen att många av dem har samband med utvecklingen från kristendomskunskap till religionskunskap. Detta är ju inte i sig något som är mindre intressant, men det visar också hur viktigt det är att aktuell granskning finns inom skolans läromedel. Men här blir det tydligt att det inte är lika prioriterat under senare tid inom religionsmaterialet i kristendom när man tagit del av denna skriftserie och andra aktuella läroboksgranskningar. Det här gör ju att min uppsats kan belysa och ge ett litet bidrag till hur ett fåtal läroböcker som används idag i grundskolan belyser kristendomsämnet på gott och ont.

Uppsatsen Vems Judendom?– En granskning av läroböcker i religionskunskap av Malin Johansson och Rebecka Klack, behandlar läroboksgranskning kring vilken typ av gren inom Judendom som dominerar lärobokstexterna. Hur kvinnor och män skildras, samt hur stort utrymme de får i läromedlet i Judendom. Uppsatsen som jag för övrigt har haft en stor nytta av i mitt eget arbete genom att använda mig av liknande metoder osv. är mycket bra och väl disponerad. De det kommit fram till är att samtliga läromedel i deras undersökning visar på att ortodoxa judar får representera judendomen i lärobokstexterna genom ett mansdominerat bild- och textmaterial. Detta tror de beror på att läroböckerna måste använda ett mer uppseendeväckande material för att göra eleverna intresserade av religionen, dock gör läroböckerna detta på bekostnad av den religiösa mångfalden.[footnoteRef:7] [7:  Johansson, Klack 2005, s. 35 ] 


En annan uppsats jag tagit del av är Angelica Davidssons Makt och kön i Kristendomen och Islam. I uppsatsen har hon gjort en fenomenografisk studie där hon kartlagt eller tolkat vissa begränsade uppfattningar kring mäns maktmissbruk över kvinnor inom kristendom och islam. Detta har hon gjort genom intervjuer och litteraturstudier. Trots att hon har ett relativt otraditionellt sätt att lägga fram sin redovisning och stundvis känns uppsatsen väldigt svårbegriplig, anser jag att uppsatsen är väl värd sin läsning, eftersom Davidsson ger en intressant historisk överblick över den religiösa utvecklingen genom ett feministisk och gynocentriskt perspektiv. Det vill säga hon försöker återge hur kvinnan som en central del i det religiösa livet och gudsbilden under årtusenden får mindre betydelse medan männens inflytande i den religiösa kontexten ökar. Ett exempel på detta som Davidsson ger är att män får större behov av att kontrollera den kvinnliga sexualiteten och fortplantingen.[footnoteRef:8] Trots att Davidsson använt en metod som egentligen inte ger självklara svar på ämnet hon belyser så berör hon många intressanta infallsvinklar. Som jag tolkat som att obalansen mellan könen beror på ett kulturellt och psykologiskt problem. Där män tillåts, genom samhällets heteronormativa värderingar men också genom religiösa tolkningar som gynnar män, få mer utrymme i olika sociala sammanhang.[footnoteRef:9] [8:  Davidsson 2004, s. 4, 5]  [9:  Davidsson 2004, s 36] 


Kjell Härenstam har i sin bok Skolboks-Islam gjort en omfattande undersökning kring läromedel i Islam på låg- mellan och högstadiet samt gymnasiet. Där han anser att läromedel på högstadiet är väldigt negativa när det gäller islams gudstro och människosyn.[footnoteRef:10] Det största problemet anser Härenstam är att läroböckerna är allt för generaliserande och att den procentuellt största delen av allt material som presenteras i läroböckerna kring islam sätts i samband med krig och konflikter efter andra världskriget, medan läroboksförfattarna undviker att beskriva den historiska utvecklingen som lett fram till dessa konflikter.[footnoteRef:11] Härenstam har också undersökt hur kvinnan presenteras inom islam i läroböckerna, här har han också konstaterat att läroböckerna i stor utsträckning ger en negativ bild av den religiösa kvinnan. Detta förstärks genom grova generaliseringar kring vissa samhällsfenomen och genom att den oftast presenteras genom förhållanden i vissa muslimska länder.[footnoteRef:12] [10:  Härenstam 1993, s. 271]  [11:  Härenstam 1993, s. 270, 271]  [12:  Härenstam 1993, s. 242] 


Åke Sanders rapport Några reflektioner kring framställningen av och undervisningen om icke-kristna religioner beskriver hur kristendomen utgör en grundläggande norm för hur läroböcker framställer andra religioner. Hans slutsatser bygger på att han sett tendenser hos läromedelsförfattare att beskriva andra religioner utifrån samma struktur som hos kristendomen.[footnoteRef:13] Detta har i sin tur gjort att läroböckerna föder uppfattningar som att andra religioner i förhållande till kristendomen blir så att säga ”andra slags kristendomar”[footnoteRef:14] genom att läromedelsförfattare sätter ord på andra religiösa begrepp som kan förknippas med kristendom t.ex. koranen som muslimernas bibel. Sander ger hård kritik till läromedelsförfattare som han anser är självblinda och saknar villighet att beskriva en livsåskådning genom ett förståelseperspektiv som delvis bygger på ett inifrånperspektiv. Något han anser skulle vara det ultimata för att en elev ska kunna skaffa sig insikter kring hur andra livsåskådningar påverkar människor i enlighet med läroplanen som Sander också anser att läroboksförfattare inte följer.[footnoteRef:15] [13:  Sander 1988, s. 25]  [14:  Sander 1988, Ibid.]  [15:  Sander 1988, s.30] 


3.1 Genusperspektiv - några bidrag

Vem är en religiös människa och har vi rätt att sätta kön framför det som speglar den religiösa människan? Det är problem som diskuteras i artikeln ”Homoreligios – men only? Genusforskning i religionsvetenskapen”. Sedan 1970-talet har det bedrivits en mängd religionshistorisk forskning som belyst kvinnors religiösa liv och rätt till synlighet. Denna forskning kom att utvecklas från att främst beröra kvinnan till en genusforskning som också inkluderar män. Detta eftersom tidigare forskning inte tagit hänsyn till kvinnors religiösa erfarenhet, aktivitet och religionens inverkan på kvinnors självuppfattning, liv och möjligheter.[footnoteRef:16] Den här kritiken till religionsforskningen har ställt krav på att eftersträva objektivitet och neutralitet. Författarna anser att det är viktigt att ge religiösa bilder utifrån ett kvinnligt perspektiv för kunskapens egen skull och genom att sätta kvinnan till exempel i jämförelse till en man i religionsforskning, bidrar det till variation, mångfald och nyanser. Därför har genusforskning i stort ersatt begreppet kvinnoforskning, dessutom tar författarna upp en annan aspekt på det hela. Genusforskningen ger inte samma feministiska associationer och är därför lättare att acceptera.[footnoteRef:17] Inom kvinnoforskning kan vi stöta på begrepp som patriarkat som ofta associeras med system som möjliggör kvinnoförtryck som författarna vill definiera som ett hierarkiskt system präglat av mäns makt över kvinnor.[footnoteRef:18] Dock vill de också poängtera att maktdimensionen är oerhört komplicerad och har många infallsvinklar. Självklart är detta ett mycket intressant område att undersöka men ur en neutral synvinkel hur och vilka uttrycksmöjligheter ger en religion de båda könen. I artikeln diskuteras alltså hur kvinnors samhällsliv inte har blivit uppmärksammat därför att det religiösa materialet granskats och analyserats ur ett manligt perspektiv dessutom är de flesta texter, regler och praxis och så vidare producerat av män. Författarna tar upp problem där tidigare forskning kanske till och med gjort källorna mer manscentrerade eller androcentriska (den egentliga termen) än vad de egentligen är och att mannen gjorts till norm.[footnoteRef:19] Det som hänt på grund av detta är att det som män gör anses som mer intressant och viktigt på bekostnad av att kvinnor osynliggörs. Men författarna diskuterar också de facto problemet med kvinnors synlighet kring hur mycket de egentligen också har bidragit till religionshistorien. Det är inte relevant säger författarna att bedriva forskning kring den här typen av frågor om det finns ett jämställdhetskrav på att män och kvinnor alltid ska få samma uppmärksamhet.[footnoteRef:20] Därför att många religioner är naturligt manscentrerade. Men det betyder ju inte skriver författarna att man ska behandla kvinnors religiösa liv som något marginellt eftersom kvinnor har bidragit till religionshistorien och förtjänar att bli granskade. Man menar att utmaningen för religionsvetenskapen är att tydliggöra när den religiösa människan är en man och när hon är en kvinna och när det inte spelar någon roll om människan är en man eller kvinna.[footnoteRef:21] Men det kanske är så att vi ska söka efter religionssamhällen där kvinnor varit stiftare och ledare för att höja kvinnans status.[footnoteRef:22] [16:  Sælid Gilhus, Mikaelsson 2003, s. 218]  [17:  Sælid Gilhus, Mikaelsson 2003, s. 218, 219]  [18:  Sælid Gilhus, Mikaelsson 2003, s. 220]  [19:  Sælid Gilhus, Mikaelsson 2003, s. 226]  [20:  Sælid Gilhus, Mikaelsson 2003, s. 229]  [21:  Sælid Gilhus, Mikaelsson 2003, s. 230]  [22:  Sælid Gilhus, Mikaelsson 2003, s. 233] 


Ann-Louise Erikssons skrift Genusperspektiv på religion tar upp hur feministisk teologi kan förmedla ett perspektiv på teologi som inte upprätthåller mäns dominans och kvinnors underordning. Hon menar att det krävs en problematisering kring förhållandet mellan kön och makt och att denna analys kan göras av både män som kvinnor.[footnoteRef:23] Hon tar upp centrala områden inom kristen genusforskning ur de tre perspektiven, bibeln, språket och Kristus. Genom dessa tre utgångspunkter problematiserar hon och försöker ge svar på hur den teologiska forskningen kan handskas med denna köns obalans inom kristen tro och etik. Eriksson ställer frågan om man kan skriva in kvinnor i bibelns texter och språk? Hon refererar till Elisabeth Schüssler Fiorenza som är en av dem som arbetar med genusforskning inom teologin. Fiorenza har strävat efter att utveckla en feministisk tolkningsmetod som ska medverka till att kvinnor inkluderas i bibeltexterna.[footnoteRef:24] Dock har hennes tolkningsmetod blivit kritiserat. Därför att andra forskare ansett att den ger möjligheter till historieförfalskning och att den patriarkala ordningen som ges uttryck i bibeln inte ska förnekas genom att göra efterhandskonstruktioner.[footnoteRef:25] Eriksson menar också att det är ett problem att mannen blivit en norm i det teologiska språket. Eftersom den Gud som beskrivs i källorna inte är tillgänglig för en direkt beskrivning utan återges genom metaforer eller bilder. Därför är det också viktigt att synliggöra detta inom genusteologin för att forma språkliga strategier som inte förhärligar det manliga på bekostnad av det kvinnliga.[footnoteRef:26] Slutligen diskuterar Eriksson problemet med Kristus, där hon menar att genom att den kristna tron rymmer föreställningen om att Gud inkarnerats i Jesus. Att tron talar om en gudomlig man har fått negativa konsekvenser genom att den kristna historien legitimerat denna föreställning som att män står närmare det gudomliga.[footnoteRef:27] Eriksson diskuterar också precis som Sælid Gilhus att detta påverkar synen på att män blir så att säga normen för det som är viktigt och att denna norm idealiseras och ska eftersträvas också utav kvinnor. Vidare diskuterar hon här också några motsatsförhållanden till detta, bland annat inkulturation.[footnoteRef:28] Som går ut på att använda modeller där Kristus avbildas som kvinna. Sammanfattningsvis kan man avsluta Erikssons diskussion med att säga att genusperspektivet på det religionsvetenskapliga studiet har för avsikt att påverka inte bara kristendomen utan också andra religioners utveckling och anpassning till sin samtid genom bland annat dessa olika feministiska teologiska perspektiven.[footnoteRef:29] [23:  Eriksson 2004, s.13]  [24:  Eriksson 2004, s. 26]  [25:  Eriksson 2004, s. 27]  [26:  Eriksson 2004, s. 29]  [27:  Eriksson 2004, s. 33]  [28:  Eriksson 2004, s. 35]  [29:  Eriksson 2004, s.48] 


Carl-Henrik Grenholm skriver i Kristen feminism att det är viktigt att det utformas teologi som bygger på kvinnors erfarenheter. Genom att män har haft en stor påverkan på kristendomens utveckling och formats ur deras perspektiv så har den redan blivit utsatt för risker som kan ha medfört förvanskning av religionen.[footnoteRef:30] Han anser också att vi bör ta avstånd ifrån delar av det patriarkala arv och läror som kristendomens förgrundsgestalter förkunnat för att uppnå ett slags jämlikhetsideal. Han ger några exempel på vilka typer av läror han anser vi ska ta avstånd emot bland annat, Luthers tvåregementslära och Paulus förkunnande i första Korintierbrevet.[footnoteRef:31] Grenholm anser att det finns stora chanser till att lyckas då det redan finns ett uttalat jämställdhetsperspektiv i nya testamentet som motiveras genom den kristna människosynen.[footnoteRef:32] Han tror också att många av de patriarkala symbolerna och gudsbilderna kommer att försvinna och ersättas allt eftersom samhällsstrukturer förändras. Det är även viktigt att i samtiden använda bilder som inte gör könsåtskillnader och legitimerar mäns överordning som det tidigare patriarkala tänkandet gjort, eftersom den inte stämmer överens med evangeliernas framställning av Kristus.[footnoteRef:33] [30:  Grenholm 1982, s. 40]  [31:  Bibel 2000, Kor kap. 11, 14]  [32:  Grenholm 1982, s. 41]  [33:  Grenholm 1982, s. 42] 




3.2 Jesus - några bidrag

Det är egentligen inte debatten kring Jesus existens jag ska belysa utan snarare ge olika bilder av den historiska Jesus så att läsaren får en inblick hur man kan förhålla sig till den, eftersom bilden av Jesus är mångtydig. Dels finns det teologiska tolkningar och å andra sidan vetenskapliga tolkningar av Jesus. Dock är ett av mina litteraturbidrag mycket kritiskt till Jesus existens men jag tycker ändå att en sådan bild också ska återges eftersom den bidrar till min diskussion. Jag börjar helt enkelt med Roger Viklunds perspektiv boken Den Jesus som aldrig funnits.[footnoteRef:34] Förutom att Viklund ger en bakgrund till Gamla testamentets uppkomst och israeliternas historia så går han in på ytan kring den bibliska Jesus och hans motsvarigheter i inom andra mytologiska berättelser. Med det vill han visa att Jesus i jämförelse med exempelvis Siddhârta Gautama (Buddha) eller andra halvgudar inte är särskilt unik eftersom det finns en mängd likheter kring deras uppkomst, gärningar, levnadsöden och nedskrivna ord. Bland annat gick även Buddha liksom Jesus på vatten, botade sjuka och gjorde liknande under som det återberättas i evangelierna.[footnoteRef:35] Därför är Viklunds bild av den bibliska Jesus framställd precis som vilken mytologisk berättelse som skulle kunna återfinnas kring andra liknande gestalter. Hans liknelser skulle man ju kunna kritisera genom att hänvisa till ovan nämnda forskning som kommit fram till att man gärna jämför andra religioner i förhållande till kristendomen. Dock anser jag inte att detta är hans avsikt utan så enkelt som möjligt förklara att halvgudar finns det gott om inom många kulturer och att de inte är så olika varandra och det han jämför med, är den bibliska Jesus mot de historiska källor som finns och beskriver samma tid. Hans poäng med det är att han menar att det är enkelt att misstro bibelns berättelse kring Jesus. Eftersom bibeln för det första återkommande har redigerats och inte är evangelierna skrivna kring samma tid då Jesus påstås ha levt. För det andra så är inte evangelierna trovärdiga ur perspektivet att de inte ger en enig bild av Jesus liv och många liknande paralleller som evangelieförfattarna ger finns att hitta i annan hednisk litteratur.[footnoteRef:36] En annan viktig beröringspunkt kring Viklund teser är att inga andra viktiga samtida filosofer eller historiker har uppmärksammat Jesus existens och detta skulle också vara ett bevis på att han inte skulle ha funnits. Viklund ger också kritik till läromedel som uppmärksammar samma företeelse kring detta men att de i samma stycken påstår att det inte var särskilt märkligt att Jesus, upprorsmakaren, inte uppmärksammades men att evangelierna samtidigt på riktigt skildrar Jesus liv. Men det anser Viklund är beklämmande eftersom Jesus påstods dra stora folkmassor till sig enligt kristna beräkningar och tycker därför att det vore konstigt om hans död inte uppmärksammades.[footnoteRef:37] Jag upplever att Viklund menar att skolans läroböcker ger dubbla budskap vilket kan verka förvirrande. Han har också hittat argument i bibeltexterna som talar för att Paulus, som Viklund för övrigt hävdar att många anser som kristendomens upphovsman, inte alls var kunnig kring den Jesus som omtalas i evangelierna. Antagligen hade han inte ens kommit i kontakt med dessa texter. Bland annat därför att Paulus sällan nämner Jesus eller för den delen verkar vara intresserad av hans liv utan snarare mer intresserad ur en teologisk synvinkel.[footnoteRef:38] Vilka bilder är det då Viklund ger om man nu ska tolka att han har en bild av den här mytiska Jesus och som utgår från att han skulle ha funnits? För det första vill inte Viklund kalla Jesus för en messias eller Kristus eftersom orden hade en helt annan betydelse för judarna kring vår tideräknings början och ordet har omtolkats genom kristendomen. Jesus kallas utan undantag för Jesus från Nasaret vilket Viklund menar starkt visar att Jesus både är född och uppvuxen i Nasaret. Dessutom menar författaren att det är när Johannes döparen dör, som Jesus egentligen får ledarrollen och börjar skapa sitt eget följe. Han håller också med om att Jesus mycket väl kan ha varit en upprorsmakare som haft umgänge med andra revolutionärer som gjort att han väckt tillräckligt mycket oroligheter, så att Pontius Pilatus tillfångatagit och avrättat Jesus. För Viklund har hittat stöd i sina källor som visar på ett eller flera uppror just kring tidpunkten för den påstådda korsfästelsen. Om det nu skulle vara så att det var Jesus som avrättades, så skulle det betyda att han orsakat mycket skada och lidande eller irriterat dem med makten tillräckligt mycket för att behöva röjas undan.[footnoteRef:39] Viklund anser att den här gestalten inte alls överensstämmer med bibelns Jesus där han ses som den lärde och fromme. Den som predikar i fågelkvitter och solljus. Det som Viklund anser forskare och bibelvetare glömmer bort är att Palestina under denna tid var ett ockuperat land som var oroligt och uppror bland folket var väldigt vanliga. Så hur sannolikt skulle det vara att just Jesus var den jude som gick omkring och predikade och gjorde under i omständigheter som inte alls stämmer överens med historiskt källmaterial. Viklunds bild av Jesus är den att evangelieförfattarna antagligen eller kan ha använt sig av flera verkliga som overkliga händelser och personer eller gestalter ur annan samtida litteratur i sin fiktiva berättelse kring Jesus. Vilket innebär enligt Viklund att den som påstår sig tro på evangeliernas Jesus inte alls har en korrekt bild av vem han kan ha varit då bibel Jesus aldrig har funnits.[footnoteRef:40] [34:  Viklund är kanske något man kan kalla en amatörforskare, dock anser jag hans bok är relativt bra och genomarbetad.]  [35:  Viklund 2008, s. 212]  [36:  Viklund 2008, s. 319]  [37:  Viklund 2008, s. 358]  [38:  Viklund 2008, s. 391]  [39:  Viklund 2008, s. 593]  [40:  Viklund 2008, s. 596] 


Bengt Holmbergs bilder av Jesus skiljer sig mycket från Viklunds. I sin bok Människa och mer utgår han från den bild av Jesus som återges i evangelietexterna ur ett kulturantropologiskt perspektiv. Det vill säga hans forskning kring Jesus har fokus på människors levnadsförhållanden ur kulturella, sociala och historiska perspektiv. Visserligen ställer sig Holmberg bakom samma princip som liknar den hos Viklund, om att den bibliska Jesus ska skiljas åt från den historiska bilden av Jesus. Men han menar att den forskning som bedrivits inte kan ge några självklara svar på vem Jesus var, eftersom huvudkällorna, evangelierna, är och förblir desamma.[footnoteRef:41] Att också Holmberg har en religiös men även en vetenskaplig bakgrund gör att jag är mer benägen att tolka att han anser evangelierna som mer viktiga än andra historiska källor. Vad Holmberg beskriver i sin bok är bland annat hur Jesus omvärld och verklighet kan ha sett ut kulturellt som socialt. Han behandlar bland annat familjens betydelse och tolkar hur Jesus egna förhållande tills sin egen familj kan ha sett ut utifrån bibeltexternas beskrivningar.[footnoteRef:42] Bland annat beskriver han Jesus som en person som medverkar till att upplösa familjesammanhållningar. Genom att Jesus provokativt uppmanar människor att lämna sina nära för att följa honom. Det är mycket enklare att hitta en tydlig bild av Holmbergs Jesus om man jämför med Viklund. Eftersom han exakt uttalat beskriver den utifrån den forskning som finns om Jesus, men om det är hans tolkning eller om det är en sammanställning av hans egna resultat och tidigare material låter jag vara osagt. Men så här lyder den ”Bilden av Jesus är i stora drag att han var mer judisk än universell, mer undergörare och befriare än enbart lärare, mer politisk än inåtvänd existentialist, mer rörelseskapare och ledare än marginell individualist, mer provokativ profet som offrar sig själv för gudsrikets skull än drömsk galileisk bypredikant med otur”.[footnoteRef:43] Det är lättare att se att många av dessa bilder går att följa i hans resonemang kring de punkter han berör Jesus ur i sin bok. Dessutom har jag tolkat hans forskning utifrån det perspektivet att han utgår ifrån att Jesus inte bara har en historisk betydelse utan också att Jesus verkligen har funnits. [41:  Holmberg 2005, s. 151]  [42:  Holmberg 2005, s. 19, 20, 21, 22, 23, 24]  [43:  Holmberg 2005, s. 199] 


Jaroslav Pelikans bok Jesus Through the Centuries behandlar Jesusbegreppet genom århundradena. Boken är intressant eftersom den visar på hur bland annat politiska, kulturella och sociala värderingar och influenser varit med att påverka hur bilden av Jesus förändrats och sett ut under århundradena. Jag tänker här nedan försöka ge en kort sammanfattning kring några av författarens historiska bilder av Jesus. Under det första århundradet efter vår tideräknings början såg tidiga Jesusanhängare på denne man som judisk rabbin[footnoteRef:44], för vi måste enligt Pelikan komma ihåg att läran om Jesus tillkommit långt efter hans död och den gudomliga stöpta formen av Jesus som vi känner till har i efterhand formats efter muntliga traditioner. Säkerligen har de även tillkommit efter och kanske till och med påverkats av apostelns Paulus skrifter.[footnoteRef:45] När man då långt senare börjar skriva ner evangelierna har den kristna kyrkan och dess traditioner börjat göra sig gällande. Antagligen har evangelieförfattarna då börjat anstränga sig till att modifiera och förstärka bilden av Jesus som profet och en Messias så som det står i bibeltexterna. Det är under dessa århundraden då evangelierna skrivs och berättelserna om Jesus blir lästa som är vändpunkten i historien och formar de bilder som kommer att dominera i två tusen år. Alla dessa bilder av Jesus är i sig utryck som påverkas och influeras av rådande normer och värderingar under dessa århundraden och dessa bilder i sig kom att påverka människors medvetande och självuppfattning i alla delar av världen. Pelikan beskriver missionen som en av de första bilderna som kommer att vinkla bilden av Jesus som människans ljus. Inom denna bild ryms många andra bilder av Jesus, som exempelvis människans fria vilja, som får större utrymme under senare århundraden. Dock är det Jesus ord och förkunnelse som i början blir betydelsefull. Därför att det var viktigt att legitimera den tidiga kristna kyrkan ifrån den judiska genom att bekräfta evangelietexternas riktighet. En annan bild som uppstår under denna tidsperiod är att man förstärker bilden av Jesus både genom text och också bild som världens ljus. Han, ljuset, som övervann döden för att kunna ge människan evigt liv genom evangeliet, gjorde att människor i sig inte uppfattade kroppen som evig utan själen var den som upplevdes som odödlig.[footnoteRef:46] Denna uppfattning influerade inte bara kristna, utan påverkades och formades av många andra samtida filosofier och trosuppfattningar exempelvis den grekisk hellenistiska.[footnoteRef:47] Detta faktum att bilden av Jesus blivit föremål för allmän tolkning inte bara hos religiösa kristna utan de facto också hos en allmän publik. Gör att den kristna kyrkan måste bestämma vem Jesus var för att senare även fastställa vem han måste vara.[footnoteRef:48] Vilka också i sig ger upphov till nya bild- och texttolkningar kring Jesus. Jag kan i korta drag bara nämna några exempel på dem som Jaroslav Pelikan beskriver ytterligare i boken: den kosmiska Jesus, Guds son, en korsfäst Gud och befriaren. [44:  Pelikan 1985, s. 11]  [45:  Pelikan 1985, s. 10]  [46:  Pelikan 1985, s.44 ]  [47:  Pelikan 1985, ibid.]  [48:  Pelikan 1985, s. 73] 


I artikeln ”Kristendom” ur boken Religionshistoria: Ritualer Mytologi Ikonografi beskriver Jesusperspektivet utifrån evangelierna. Författarna skriver att det var avgörande för uppfyllandet av profetiorna att både evangelieförfattarnas förkunnelse om Jesus och Paulus föreställningar kring Jesus liv, avrättning och uppståndelse var snarlika. De lägger grunden för hur den gamla och nytestamentliga historien hänger ihop.[footnoteRef:49] Detta samband har i sin tur varit avgörande för vilken karaktär Jesus i konst och text formuleras. Författarna menar också att evangelierna i sig är skrivna utifrån sin egen kontext. De första förföljelserna av kristna äger under år 64 e.v.t. rum i Rom och tre av evangelietexterna är mycket påverkade av de förföljdas situation och lyfter därför fram lidandehistorien kring Jesusgestalten i texterna. Genom att följa den röda tråden mellan gamla och nya testamentet får vi enligt författarna reda på någonting viktigt om den kristna religionen. Det vill säga genom att tillskriva Jesus lidandet uppfyllde han också de tidigare skrifterna därför vart också de förföljda lidande kristna en förutsägelse om gudsrikets ankomst och Jesus återkomst.[footnoteRef:50] Ordet martyr, som betyder vittne, sätts också i samband till just lidandehistorien då de första kristna bär vittnesbörd kring dessa förutsägelser. Jesus liv skildras av evangelieförfattarna inom dessa ramar men också ofta som upplevd ur ett sammanhang som reaktioner av olika händelser. Det framgår av dessa att Jesus undervisade om och tolkade skrifterna.[footnoteRef:51] Jesus beskrivs också i evangelietexterna som den som ifrågasätter auktoriteter och den som slår hål på existerande värderingar i samhället. Exempelvis den Judiska offerkulten som Jesus motsätter sig genom att rensa templet och genom att föra anklagelser till de skriftlärda.[footnoteRef:52] [49:  Jensen, Rothstein, Podemann 1996, s.253]  [50:  Jensen, Rothstein, Podemann 1996. Ibid. ]  [51:  Jensen, Rothstein, Podemann 1996. Ibid.]  [52:  Bibel 2000, Mark 11:15-19 och Luk 11: 37-54] 





4. Undersökning



4.1 Lärobok 1: SO·S, Religion Ämnesboken, 2003

4.1.1 Jesus

Text

Kristendomsavsnittet börjar med rubriken Jesus – Kristendomens grundare(s. 188). Redan här anser jag att man inte är objektiv. Eftersom detta är en tolkningsfråga om man ser det ur det perspektivet att Jesus endast är en nyckelperson och att kristendomen som begrepp och religion inte i sig grundades av själva Jesus utan av dennes tidiga anhängare.[footnoteRef:53] Dock är det en spridd uppfattning hos kristna att Jesus var dess grundare. Vidare skriver författarna under samma rubrik att Jesus ”gav upphov till en ny tro […] Så här kan historien om kristendomens uppkomst berättas”. Dessa två exempel ur läroböckerna är iakttagelser då många av de tidiga kristna källorna framställer Jesus som förkunnaren av något nytt och därför är de ju egentligen inte fel. Dock vill jag bestämt hävda att rubriken och den efterkommande citerade meningen knappast kan sägas vara objektivt beskrivna i enlighet med min tolkning av styrdokumenten. [53:  Se s. 9, 10, 11] 


I följande text kan man läsa om Jesus födelse, uppväxt och liv (s.187, 188, 189, 190, 191,192 193, 194). Här har läroboksförfattarna valt att presentera dessa avsnitt genom evangelietexternas perspektiv. Fast det finns ställen i texten som ger tveksamma indicier till att denna berättelse om Jesus bygger forskning. Dels talar författarna om att Jesus föddes under romartiden men ingen förklaring till hur de kan veta detta (s. 187). Visserligen så kan man ju genom att ta del av författarnas beskrivning av när Jesus stillar stormen vid sjön Genesaret (s. 190) dra dessa slutsatser, då man också tveksamt beskriver att ”Någon gång på trettiotalet e.Kr. vid stranden av sjön Genesaret”. Detta är också det enda exemplet läroboksförfattarna ger som beskriver att Jesus gjorde stora under. I slutet i detta avsnitt diskuterar författarna vilket språk man översatt och bevarat Jesus ord på (s. 194), denna diskussion anser jag öppnar upp till samtal mellan lärare och elev. Jag har också tolkat det som att läroboksförfattarna vill ge en bild av Jesus som en from människa som kom med ett kärleksbud och att han var en lärare. Författarna problematiserar inte alls att Jesus de facto ifrågasatte de skriftlärda, dock kommer man också här med svaga indicier på att de skriftlärda inte höll med Jesus (s.193). I en sammanfattande ruta kan man läsa att ”Jesus sade inte själv att han var messias, men många uppfattade honom så”(s.194). Här är det frustrerande att läroboksförfattarna inte förklarar vilka man menar med många, mycket generellt beskrivet av författarna.

Under näst följande rubrik Kristendomens skrift kan vi läsa att det finns olika slags texter i gamla och nya testamentet (s.196). Här tycker jag det är märkligt att man å ena sidan beskriver att det i gamla testamentet finns texter av skiftande slag ”myter, historiska berättelser, lagar […]” Medan man samtidigt beskriver att det nya testamentet innehåller berättelser om Jesus men de sätter inte berättelserna om Jesus under samma kriterier som i det gamla. Vilket också visar att man kan tolka att bibeln innehåller myter men berättelserna om Jesus skulle vara mer sanna än andra sagor som återberättas i bibeltexterna. Trots den tvivelaktiga objektiviteten i detta avsnitt har författarna också valt att lägga in en blockrubrik som försöker förklara att bibeln är öppen för olika åsikter och tolkningar och kan ses som en helt vanlig bok.

I samband med att man diskuterar kristendomens framväxt beskriver man också kyrkomötet i Nicea där de kristna skulle bestämma vad den sanna tron skulle innehålla (s.203). Bland annat beskriver författarna att treenigheten var något man kom överens om, där gud visar sig som fadern, sonen och anden (s.204). Fast än författarna ger vissa tendenser till att människor under 300-talet hade möjlighet på grund av religionsfrihet att utöva den religion de ville, anser jag att de inte får fram att religionerna vart utsatta för uppenbart fria tolkningar. Under samma textavsnitt (s.205) beskriver man varför Jesus död är viktig för den kristna tron. Läroboksförfattarna försöker förklara sambandet mellan hur människorna hade glömt bort gud och hur viktigt det var att denna relation måste återupprättas och att de måste ske genom Jesu död. Här är det enda stället i samband med Jesus som jag anser att författarna direkt vänder sig till elever och lyckas ge en bra förklaring till ett förhållningssätt inom kristen tro. Genom att ge en liknelse mellan hur två vänner blir osams och det måste ske något för att de ska bli bra igen. Även fast det är relativt förenklad förklaring så är det enda exempel jag hittat i kristendomsavsnittet som vänder sig direkt till eleven och försöker att ge ett inifrån perspektiv på hur den kristne kan uppleva relationen till Jesus.


Bild

De tio bilder som har anknytning till eller illustrerar Jesus visar alla utom en, delar av Jesus liv på jorden. Många av bilderna är tecknade illustrationer som inte heller ger någon mer information kring hur läroboksförfattarna vill framställa honom mer än att han var en människa av kött och blod. Två av de tecknade illustrationerna har ändå liknande motiv. (s.187, 224) Den ena visar en korsfäst Jesus och den andra visar en högtidskalender där Jesus visas med en törnekrona samt hur han återuppstår. Det finns också en målning som visar den sista måltiden som Jesus delar med sina lärjungar (s.193). Dessa bilder skulle kunna tolkas som att läroboksförfattarna anser att det är viktigt att visa Jesus lidanden, hur han förråddes och korsfästes men också återuppstod. Dock har jag svårt att tro att alla skulle lägga märke till dem eller dra dessa paralleller genom att bara titta på bilderna då de är väldigt harmlösa. Tendensen är att dessa bilder presenteras ur ett bibelperspektiv.

Den enda bilden som visar Jesus ur ett mer gudomligt sammanhang(s. 204), är en målning som enligt texten i samband till den förklarar ska föreställa Gud som en klassisk fadersgestalt. På bilden finns även Jesus och duvan som ska symbolisera anden avbildad. Även här är Jesus avbildad på ett sätt som gör att man drar paralleller till en lidande Jesus då han har sår efter korsfästelsen på kroppen.

Sammanfattning:

Av texten kan utläsas att läroboksförfattarnas bild av Jesus inte bygger på vanlig forskning utan återger konsekvent evangelietexternas bild av Jesus. Lärobokstexten ger också en bild av Jesus som en kärleksfull lärare. Materialet bygger till större del på en traditionsenlig kristen bild av Jesus.

Av de tio bilderna i kristendomsavsnittet som har anknytning eller avbildar Jesus visar alla utom en, bilder av Jesus ur ett lidande perspektiv och som en människa av kött och blod på jorden. Tendensen är att bilderna i hög grad presenteras ur ett bibelperspektiv.




4.1.2 Kvinnor och män

Text

Kristendomsavsnittet börjar med att beskriva både män och kvinnor i möten med Jesus. Däribland Maria, Josef, Herodes, Elisabet, Johannes döparen. I berättelsen där Maria blir havande med Jesus beskrivs det också att Josef inte överger henne trots att barnet inte är hans (s.188) Genom att författarna utrycker det på detta sätt gör de ju detta till ett problem,[footnoteRef:54] men författarna ger ingen förklaring till varför han eventuellt skulle ha kunnat lämna henne. Vidare skriver författarna om att Jesus växte upp i Nasaret tillsammans med sina bröder och systrar efter att familjen återkommit efter exilen i Egypten efter Herodes död (s. 188, 189). Fortsättningsvis kan man också läsa att Jesus hade lärjungar men författarna nämner endast tre av dem Petrus, Judas och Jakob (s. 193). Vidare kan man läsa att det var två kvinnor, Maria från Magdala och Maria, som upptäckte att Jesus kropp var försvunnen ur graven (s. 193). Till sist skriver författaren att de var fyra skrivkunniga män som skrev ner budskapet om Jesus, Matteus, Markus, Lukas och Johannes (s. 194) Jag anser att det är något onödigt att lägga till detta i det inledande kapitlet eftersom att det känns som att läroboksförfattarna upprepar sig då de senare återkommer till dessa. Men det kan också vara ett tecken på att läroboksförfattarna gör texten mer manscentrerad. [54:  Se s. 5] 


Under rubriken Kristendomens skrift tas de fyra evangelisterna upp mer noggrant (s. 196, 197, 198, 199). Här skriver författaren också om Paulus som den person som är författare till de flesta böckerna i nya testamentet. Vidare under nästa rubrik Den kristna läran växer fram (s. 202) kan man läsa att människor från lägre samhällsklasser tilltalades av det kristna budskapet men att också rika personer blev kristna ”och då framförallt kvinnor”. Att läroboksförfattarna väljer att sätta ordet rika och kvinnor i samma mening kan man plötsligt tolka som att kvinnor i sig hade makt, vilket skulle kunna ifrågasättas utifrån ett historiskt perspektiv där kvinnor i sig inte i alla samhällsstrukturer haft möjlighet att äga egendom och så vidare. Dessutom tycker jag att läroboksförfattarna utelämnar vilken betydelse det hade att kvinnor anslöt sig till den kristna läran. Men ytterligare ett exempel på en man ges, då Kejsar Konstantin beskrivs av författarna som den person som gör att människor kan utöva sin religion utan förföljelser (s. 203). Åter igen är det ett exempel på hur läroboksförfattarna anser hur viktigt det är att lyfta fram männen och kvinnors religiösa påverkan i den kristna utvecklingen skyms undan.

Vidare skriver man om de tre stora riktningarna inom kristendomen, här börjar man med att beskriva den katolska kyrkan. När man beskriver påvens roll inom den katolska kyrkan skriver man också att ”en kvinna aldrig kan bli påve, eftersom påven väljs bland kardinalerna. För att bli kardinal måste man vara präst, och en kvinna kan inte bli präst i katolska kyrkan. Det beror, enligt katolikerna, inte på att kvinnor är sämre än män, utan på tradition. Det fanns exempelvis inga kvinnor bland de tolv apostlarna som följde Jesus.” (s. 207) Förklaringen är väl utvecklad och författarna visar här på ett bra sätt hur tradition och manliga principer och normer har styrt utvecklingen inom den katolska kyrkan. Men det är inget författarna försöker problematisera. Fortsättningsvis kan man läsa om helgon och att Maria är det mest uppskattade helgonet inom katolska kyrkan (s. 208) vidare kan man under samma sida läsa en fördjupning kring den heliga Birgitta. Vidare skriver man att munkar och nunnor är mycket betydelsefulla för katolska kyrkan och här skriver man om de förpliktelser man väljer att följa om man lever ett liv i celibat som munk eller nunna (s.209). Detta är visserligen ett avsnitt som behandlar både kvinnor och män. Men tyngdpunkten är att kvinnor blir viktiga när de vill uppnå ett ideal som är beskriven utifrån en manlig norm där de står närmare de gudomliga.[footnoteRef:55] Problemet här är att religionen legitimerat mannen som den som står närmare det gudomliga och när då kvinnan närmar sig samma ideal som exempelvis att leva i celibat nära gud så uppmärksammas detta i högre grad. [55:  Se s. 8] 


Under beskrivningen kring den protestantiska kyrkan beskrivs Martin Luther mer ingående angående hans bidrag och verkan till reformationen (s. 212, 213). Vidare kan man också läsa ytterligare en fördjupning om den samme, Jean Calvin och den reformerta och anglikanska kyrkan (s.214) Vidare skriver man om hur kristendomen sprids till Sverige, att det var en kung som hette Björn som bjöd in munken Ansgar från Tyskland för att berätta om religionen i staden Birka. Vidare skriver man också att Olov Skötkonung var den kung som hade störst betydelse för kristendomens spridning i Sverige och att kvinnorna var bland de första att bli kristna (s. 216). Här kan man också läsa om några bidragande orsaker till varför kristendom var mer tilltalande, ”Männen behövde inte offra sig i eviga blodshämdsstrider […] Kvinnorna fick möjlighet att studera i klostren (de var utestängda från universiteten).” Ytterligare ett långt exempel på hur läroboksförfattarna systematiskt beskriver och namnger män medan kvinnor underordnas genom att förklaringar som följer i samband med dem sätts inom parenteser. Vilket också är en följd att de kvinnor gör inte uppmärksammas på samma sätt som läroboksförfattarna gör med män.

Vidare finns det ett avsnitt som beskriver kristna frikyrkorörelser (s.220, 221) här kan man bland annat läsa om att det var William Booth tillsammans med sin fru Catherine som grundade frälsningsarmén och att rörelsen genom Hanna Ouchterlony kom till Sverige. Författarna skriver också att man inom Frälsningsarmén kan leda gudstjänst oavsett om man är man eller kvinna. Även inom Svenska missionskyrkan nämner författarna att både män och kvinnor kan vara pastorer. Under rubriken Högtider (s. 224) är det endast kristna högtider i samband med Jesus som presenteras dock utesluter man Maria bebådelsedag. All helgons dag som är en åminnelse dag för att hedra de döda, kvinnor som män, nämns inte heller.

Bild

I kristendomsavsnittet finns 10 bilder innehållande kvinnor. En av dessa föreställer en flicka i söt klänning som tar mot nattvarden i en katolsk kyrka, bredvid henne står även en pojke (s.186). En annan bild föreställer både män och kvinnor som står och lyssnar till en man med uppsträckt hand. Utifrån texten kan det tolkas som att det är en bild på Jesus som predikar till människorna (s. 191). Vidare finns ytterligare en bild som är tagen från en koptisk kyrka, på bilden visas när prästen delar ut bröd vid nyårsfirande. I bakgrunden kan man se kvinnor och barn (s. 202). Det finns också en bild på en staty föreställande heliga Birgitta (s. 208) och en som visar tre nunnor som går igenom en marknad. På bilden sträcker en av nunnorna ut sin hand mot en förbigående kvinna med barnvagn (s. 209). Det finns två bilder varav den ena är från en ortodox och den andra från en protestantisk kyrka på båda bilderna finns kvinnor men även män (s. 211). Bland de sista två bilderna som innehåller kvinnor finns en bild där ungdomar kramar om varandra (s. 222) och en bild på ett bröllop (s. 226). Alla dessa bilder visar att kvinnor har en tydlig plats i den religiösa kontexten, dock är det mycket märkligt att de inte uppmärksammas i samma utsträckning i lärobokstexten. I läroboksavsnittet innehåller 27 av bilderna män. Förutom tio stycken av bilderna som har tydlig anknytning till eller föreställer Jesus finns här fyra bilder på evangelisterna Matteus (s. 197) Markus, Lukas (s. 198) och Johannes (s. 199). Vidare finns en bild ur Peterskyrkan där man kan se hundratalet präster (s. 207). Andra bilder föreställande män är Martin Luther (s.212) och Gustav Vasa (s. 217).

Sammanfattning:

Texten är i högre grad manscentrerad genom att man namnger männen samt skriver vilken betydelse de haft för den kristna utvecklingen. Dock ger texten också information om kvinnor. Men det är ofta i förhållande till ett manligt ideal och norm som informationen om kvinnor ges.

I kristendomsavsnittet finns 33 illustrationer och bilder. 10 av bilderna innehåller och ger någon slags information om kvinnor. 27 Av bilderna innehåller män. Den uppfattning man kan få av bilderna är att kvinnor oftare är delaktiga i ett religiöst sammanhang som åskådare. Det är också heteronormativa bilder som ges på kvinnor i läroboken, där kvinnor visas i sammanhang som förstärker föreställningar av kvinnliga könsroller.



4.2 Lärobok 2: SO Direkt, Religionsboken, 2003

4.2.1 Jesus

Text

Författarna börjar sin Jesus berättelse med att beskriva att några år efter år 30 korsfästes en jude och att han hette Jesus och att de som följde Jesus också var Judar (s. 322). Läroboksförfattarna fortsätter med att ställa frågor som ”Började denna religion när Jesus föddes? Eller började kristendomen med att Jesus kände sig kallad av Gud?” Vidare skriver man att Jesus verksamhet började med att han döptes av Johannes döparen och man hänvisar till ett antal bibel citat i samband med dopet. Vilket visar att författarna delvis bygger sin bild av Jesus på evangelietexterna men det finns också en tendens till att de vill lyfta fram forskningen. Genom att ifrågasätta när religionen egentligen uppstod gör författarna tydligare skillnader mellan när de är de som beskriver något och när man ger exempel från bibeln. Vilket kan tolkas som att de samtidigt försöker skilja på den historiska Jesus från bibelns Jesus.[footnoteRef:56] Delvis kan det vara förvirrande när författarna å ena sidan ger läsaren möjlighet att själv skapa sig en bild av när och hur kristendomen börjar. Men sedan i en annan mening beskriva att Jesus verksamhet började när han döptes. Vilket skulle kunna uppfattas som att det började då. [56:  Se s. 9] 


Vidare skriver författarna att Jesus såg sig som Messias och att det var början på en ny tid då den yttersta tiden var nära. Författarna skriver att Jesus hade stora krav på människorna som ville bli räddade men att han samtidigt var förlåtande. Här beskriver man också att Jesus sa sig kunna ge syndernas förlåtelse och att han gjorde många under. Vidare skriver läroboksförfattarna att Jesus retade människor genom att tolka judendomen på sitt sätt och säga sig vara en ”utomordentligt viktig person i Guds närhet” (s. 322). Detta i sin tur ledde till att Jesus dömdes till döden efter en snabb rättegång. Läroboksförfattarnas bild hittills av Jesus är att han är jude, messias, mer upprorisk och en undergörare. Dessutom blir det förvirrande igen när författarna återkommer till att beskriva Jesus som nytolkare av judendomen trots att man tidigare diskuterat att han förkunnat en ny religion.

Ytterligare faktorer som menar att författarna också bygger sin Jesus berättelse på forskning. Är när de beskriver att evangelierna är de få källor som vi har om Jesus (s. 323) dels också när man senare under rubriken Heliga texter skriver att ”Texterna kan kritiseras” (s. 325). Här försöker också författarna återge en ny bild av Jesus som lärare eller predikant då man hänvisar till att Jesus var mycket påläst i de gamla texterna och ofta hänvisade till dem då han predikade vilket jag har tolkat som att man återkommer till en bibelversion.

Under rubriken Splittring skriver författarna att de kristna tidigt varit oense om vem Jesus var. Här beskriver författarna hur de olika kyrkorna kom att tolka bilden av Jesus, även fast man hade fastställt under kyrkomötena i Nicea och Kalcedon under 300- och 400-talen att Jesus var både en sann Gud och en sann människa (s. 324, 330). Vidare vill författarna under rubriken Heliga platser beskriva Jesus födelseplats Betlehem och heliga gravens kyrka i Jerusalem som två av de viktiga vallfärdsorterna för kristna samt att Jesus predikade i landskapet Galiléen (s. 326). Återigen får vi en bild av Jesus som predikant av läroboksförfattarna. Författarna vill även ge en bild av Jesus som gudomlig genom att försöka förklara treenigheten där de kristna menar att samtidigt som Jesus är människa är han också är Gud och helig ande (s. 329, 330). Författarnas texttolkningar av Jesus skiftar mycket beroende på vilket ämne och sammanhang de beskriver Jesus ur, detta kan ju i sin tur blir förvirrande för en elev. Men det visar att läroboksförfattarna kanske medvetet arbetat fram en så mångfacetterad bild av Jesus som möjligt i enlighet med styrdokumenten.[footnoteRef:57] [57:  Se s. 14] 


Bild

I kristendomsavsnittet finns det sex bilder som illustrerar Jesus. Bland annat en ikon som jag tolkat är jungfru Maria som håller i Jesus barnet (s. 322). Vidare kan man se en bild från filmen ”Jesus från Montreal” där Jesus blir korsfäst (s. 323). På samma sida finns en bild på Jesus som övernaturligt svävar upp ur graven. Vilket läroboksförfattarna kanske medvetet har valt att visa därför att de återger de allra viktigaste händelserna i kristen tro, Jesus födelse, död och uppståndelse. Men dessa bilder kan också tolkas som att det är viktigt att framställa Jesus som övernaturlig, genom jungfrufödsel och att Jesus efter sin död uppstår som ur ett mirakel.

Vidare har läroboksförfattarna valt att presentera en lite mer kommersiell bild av Jesus (s.328). Där man väljer att beskriva personen som ”kändisen Jesus” i texten samband till denna. Den här bilden visar hur Jesus har påverkat människor globalt över hela världen. Här reagerar jag också av en annan orsak, därför att den affisch som ska föreställa Jesus är gestaltad av en man med typiskt västerländska drag. Trots att bilden enligt den anknytande texten kommer från en posterförsäljning i Mexico City. Detta visar hur den västerländska synen på hur vi tolkat Jesus också är djupt rotad i många andra delar av världen, men ingen vidare förklaring ges. Vidare finns en faktaruta som ska förklara kristendomens historieuppfattning, där kan man se en liten illustration av Jesus (s. 329) Den sista bilden ska enligt den hänvisande texten symbolisera Jesus som barnavän (s. 330) Jesus är avbildad på ett tyg av något slag och ovan på honom ligger ett barn.

Sammanfattning:

Läroboksförfattarnas textbild av Jesus kan i högre grad sägas bygga på forskning men har även tendenser till att bygga på evangelietexternas Jesus. Jesus skildras ur många olika sammanhang vilket gör att han har många olika roller i texten. Men är samtidigt vinklad till att vara en predikant och människa vilket också visar att bibeltexterna är viktiga i sammanhanget då man vill berätta vem Jesus var.

Av läroboksavsnittets sex bilder av Jesus är det två av dem som vinklar Jesus som övernaturliga. Vidare är det bilder som visar hur Jesus har påverkat det västerländska samhället kulturellt men han visas också som omhändertagande.



4.2.2 Kvinnor och män

Text

Den inledande texten börjar med en intervju med en manlig gymnasieelev som är medlem i pingstkyrkan. Personen i intervjun upplever bland annat Gud som av manligt kön detta på grund av att han beskriver sin relation till sin gud så här ”När man lever med Gud formas man efter honom.” (s. 321). Vidare kan man i denna bok läsa om Jesus liv, undervisning och död. Här spekulerar författarna kring när kristendomen kan ha börjat. ”Började denna religion när Jesus föddes? […] Eller var det då två kvinnor upptäckte att Jesus döda kropp inte fanns i graven söndagen efter korsfästelsen?” (s. 322) Dock berättar man inte vilka två kvinnor som upptäckte att Jesus kropp inte fanns kvar i graven. På samma sida nämner man däremot Johannes döpare och profeten Jesaja som har anknytning till Jesus. På nästa sida (s.323) nämns några av Jesus lärjungar däribland Paulus, Petrus och Johannes och man får reda på att Jesus hade en bror Jakob, men det nämns inte att han kan ha haft flera bröder och systrar.

Fortsättningsvis kan man läsa om Kejsar Konstantin som erkänner kristendom som stats religion i det romerska riket år 321 (s. 323). Andra män som kristendomsavsnittet nämner vid namn är Martin Luther (s. 324, 331) och Christoffer Columbus (s. 328). En intressant iakttagelse under rubriken Budskapet och läran (s. 329, 330, 331) där man beskriver vissa skillnader och gemensamma uppfattningar kring Gud, människan, budskapet och så vidare. Kan man läsa meningar som ”Att människan är Guds avbild betyder också att var och en äger ett oändligt värde.”[…] Människan har en unik ställning […]” men läser vi vidare så förändras det neutrala språket från att beskriva människan till en hon. ”Hon har visserligen rätt att utnyttja skapelsen. Men ansvaret vilar också på henne […] Hon kan inte göra gott av egen kraft.” Meningarna är inte neutrala.


Bild

Nio av kristendomsavsnittets 19 bilder innehåller kvinnor, två av dem är dock svåra att avgöra om de verkligen inkluderar kvinnor. Den ena är en ikon ur en etiopisk bibel (s.322) som jag har tolkat att det ska föreställa jungfru Maria med Jesusbarnet och två änglar i bakgrunden. Den andra otydliga bilden är från en anglikansk högmässa från ett flyktingläger i Kenya (s.328) där jag inte kan avgöra om folkmassan både består av kvinnor och män, men efter övervägande ändå räknat med att båda könen är representerade på bilden.

Vidare porträtteras en kvinnlig präst från svenska kyrkan som håller i en bibel eller psalmbok, i samband med bilden finns en text som bland annat säger ”I svensk kyrkotradition har Bibelns text betonats starkt […]” men det finns inget i övrig text som beskriver livet som kvinnlig präst eller har anknytning till den kvinnliga prästen på bilden (s. 325). Vidare finns en bild på kvinnor som besöker den Heliga gravens kyrka i Jerusalem (s. 326), en tecknad bild på kristendomens historieuppfattning där både Adam och Eva bland andra finns porträtterade(s. 329), ett flickebarn som ligger på ett tyg eller annat underlag som ska föreställa Jesus (s. 330), bild från kristna kyrkan i Tanzania (s. 332). Bilden innehåller både kvinnor och män vuxna som barn under en dopmässa på påskdagen. De två sista bilderna som innehåller kvinnor innefattar också män den ena (s. 334) föreställer Biskop Belo och en samling människor, texten beskriver ”[…] Han är ett exempel på hur en kristen engagerar sig och försöker påverka politiska konflikter”. Den sista (s. 335) är på en ung man som håller i ett plakat med ett religiöst budskap, i bakgrunden kan man se både kvinnor och män. Dessa två bilder skulle kunna tolkas som att det bara är män som är engagerade inom kristentro.

15 av totalt 19 bilder i avsnittet innehåller män, sex av dessa bilder porträtterar eller har anknytning till Jesus (s. 322, 323, 328, 329, 330). Bland de första bilderna i kristendomsavsnittet porträtteras en ung pojke i samband med en intervju med den samme kring hur det är att leva som kristen (s. 321). Vidare visas en bild en bild från ett ortodoxt julfirande i en ortodox kyrka och på bilden syns präster och biskopar av manligt kön (s. 324). Under en rubrik ”Julen i en mångkulturell värld” har man valt att presentera en bild på en julgransförsäljare från Manila även denne av manligt kön (s. 333)


Sammanfattning:

Texten är i högre grad manscentrerad och utelämnar information om kvinnor. Texten ger vid ett tillfälle information om människan som kvinna. Detta kan uppfattas som negativt då jag anser att kvinnan blir förknippad med ett syndbegrepp som författarna inte i avsnittet förklarar, beskrivningarna skulle då kunna användas mer neutralt. Dessutom utelämnar läroboksförfattarna namn på kvinnor som beskrivs medan de flesta män som presenteras i läroboksavsnittet namnges.

Totalt finns det 19 bilder och illustrationer i kristendomsavsnittet, nio av dessa visar och ger någons slags information om kvinnor men den är inte beskriven i text. Åtta av dessa bilder har anknytning och innehåller också män 15 av bilderna innehåller män. Av bilderna kan man dra slutsatsen att kvinnor endast är åskådare medan männen är delaktiga i den religiösa kontexten.



4.3 Lärobok 3: PULS Religion, Grundbok för grundskolans senare del, 2005

4.3.1 Jesus

Text

Läroboksavsnittet börjar med att beskriva att ”[…] Gud är också en hantverkarson som levde någon gång vid vår tideräknings början.” men tilläger snabbt ”Så säger kristendomen” (s. 163) I anslutning till en bild har man också valt att återge texten ur en låt av Ebba Grön ”Häng gud”. Texten kan uppfattas som väldigt provocerande. Författarna har också i inledningen uteslutande valt att endast använda begreppet Gud när man talar om Jesus. Vidare beskriver författarna att Jesus var en ”judisk lärare” som inte följde traditioner och de rådande normerna i samhället och detta retade många som ville straffa honom (s. 164). Men författarna vill klargöra att Jesus och Gud var samma person genom att återigen beskriva att det var ”Gud själv som hängdes på korset och som uppstod.” och ”Gud visar sig själv i en person, i snickarsonen Jesus […]”(s. 165)

Vidare förklarar författarna att man inte kan vara säker på när Jesus föddes eller när han dog (s.166). Men att man kan dra vissa slutsatser kring vilka politiska ledare som nämns i anslutning till de berättelser som finns skrivna i evangelierna. Författarna nämner också att Jesus finns beskriven i andra historiska skrifter men att de är osäkra. Vilket kan tolkas att författarna har tagit del av andra historiska källor och forskning kring Jesus.

Författarna vill också återge bibeltexternas Jesus genom att beskriva hans uppväxt, verksamma år, död och uppståndelse (s.166, 167, 168). Att Jesus var född under mycket ovanliga omständigheter, att han predikade men att han ”blev igen politisk ledare och upprorsman” (s.167). Författarna beskriver även att Jesus gjorde underverk men att de han sa var mer fantastiskt (s.168). Författarna skriver vidare att Jesus talade om kärlek istället för politisk makt och umgicks med människor på samhällets botten vilket gjorde många upprörda (s. 167). Författarnas resonemang blir något förvirrande och talar på något sätt mot sig själv. Eftersom de senare beskriver olika händelser där Jesus retar upp de religiösa ledarna ytterligare (s.168) vilket mer beskriver en upprorsmakare än en from judisk lärare. Detta avsnitt anser jag visar på problem då man försöker beskriva vem Jesus var utan att inkludera ett bibelperspektiv.

Under rubriken En treenig Gud diskuterar författarna åter Jesus i termer av Gud när man bland annat ska beskriva inkarnationen ”Gud blev människa, av kött och blod” (s. 176, 177). När författarna ska beskriva de stora kyrkosplittringarna (s. 186, 188, 189) så har författarna valt att inte nämna hur tron på Jesus formades och delvis fastställdes. Däremot beskriver man att kyrkorna diskuterade hur man skulle beskriva den heliga anden.

I en intervju med tre ungdomar som alla är kristna (s. 190, 192, 194) skriver författarna att alla tre tycker att tron på Jesus och att leva som Jesus är viktigt. Att leva som Jesus menar en av ungdomarna är att hjälpa andra.

Bild

Kristendomsavsnittet börjar med att visa en bild som föreställer Jesus statyn från Rio de Janeiro, i anslutning till bilden står det ”Kristus Frälsaren” (s. 162). Vidare visas en bild på ett krucifix, enligt den anslutande texten ska det vara ett krucifix på ”Den torterade Kristus”(s. 163). En annan bild av Jesus som författarna valt att förmedla är en dramatisk målning som ska föreställa uppståndelsen (s. 169).

Vidare har författarna valt att visa ett flertal bilder tillsammans (s.170, 171) dock finns det ingen hänvisning till dessa bilder som kan hjälpa läsaren hur man ska förstå dem. Men jag ska här nedanför beskriva dem. Det är dels en staty av Jesus där han står med sina händer utsträckta med handflatorna mot marken. På foten av statyn finns en bibelhänvisning till Matteusevangeliet och det står kort ”Kommer til[!] mig”. Där finns också en ikon av Jesus och en bild på Jesus där han har en ung vit pojke i sitt knä och en ung mörk flicka som står på knä framför honom, Jesus håller också handen över flickans huvud. Ovan för flickans huvud finns ett hjärta innehållande en text som lyder ”Jesus died for both”. Mycket märklig bild att välja av läroboksförfattarna då de inte finns någon förklaring till texten. Denna bild kan ju provocera lika mycket som den kan öppna upp till mycket intressanta samtal mellan lärare och elev. På nästföljande sida (s. 171) har man också valt en mycket märklig bild av Jesus eftersom man inte heller där ger någon förklaring till hur man ska förhålla sig till bilden. Jag har tolkat att det är svepduken ifrån Turin, i duken kan man se en svag men tydlig bild av en man. Bredvid denna bild finns en annan intressant bild av Jesus, då det är en bild av Jesus som har österländska drag, vilket inte någon annan bild jag sett i undersökningen har. Den sista bilden av Jesus (s.182) är en liten tecknad illustration på Jesusbarnet i samband till en högtidskalender.

Sammanfattning:

Läroboksförfattarnas textbild av Jesus anser jag bygger i högre grad på forskning men även delvis på evangelietexterna men författarna har skiljt dem åt i större utsträckning. Dock visar detta att det är problematiskt att beskriva vem Jesus var utan att inkludera bibeltexternas Jesus. Dock har man valt att inte ingående beskriva vilka människor som följde Jesus eller levde under samma tid. Vilket kan betyda att författaren medvetet försökt lyfta fram det allra väsentligaste inom kristen tro, tron på Jesus. Jesus framställs främst av författarna som en Gudom och lärare men att han också en gång var en människa.

Bildmaterialet som författarna valt till avsnittet är intressanta och varierande. De finns dock ett övervägande tema, Jesus som frälsaren. Där bilderna i sig är präglade av ett bibelperspektiv där Jesus kommer med räddning till alla som tror på honom.



4.3.2 Kvinnor och män

Text

Kristendomsavsnittet börjar med en kort inledning där de beskriver hur Guden kom ner till människorna och levde mitt bland dem genom en hantverkarson. Här berättar man också om vilka han valde att umgås med ”Gud hade vid vår tideräknings början ett mycket blandat umgänge. Han umgicks med hederligt yrkesarbetande fiskare, men också med dem som kallades horor och de som betraktades som landsförrädare, sådana som religiösa människor inte gillade.” Under rubrikerna ”En korsfäst Gud” och ”Jesus från Nasaret” (s.164, 165, 166, 167, 168) nämner man Maria och Josef, för övrigt nämns inga andra personer Jesus mötte under sitt liv vid namn, man talar i stället i termer som folkmassor, politiska ledare och anhängare. Dock skriver man att Jesus hade tolv lärjungar som var män (s.167) och under en blockrubrik där man ska förklara ordet lärjunge närmare. Här kan vi läsa ”Ordet lärjunge betyder elev.[…] Troligen var det fler, både män och kvinnor, som följde Jesus på hans vandringar”. Vidare berättas också om Jesus död och uppståndelse då man beskriver att Jesus lärjungar ska ha gått till Jesus grav för att ta hand om den döda kroppen men upptäcker att graven är tom. Men författarna beskriver inte att de var kvinnor som fann graven tom (s. 168). Fortsättningsvis beskrivs den judiske lärare Saul, som kom att kallas Paulus när han omvändes till kristendom. På samma sida under rubriken ”Heliga texter” nämner de också under en blockrubrik Gustav Vasas Bibel (s. 173)

Förutom att de i texten refererar till Gud som en man, så tillskriver de människan som av kvinnligt kön två gånger under rubriken En treenig Gud (s.177) ”Först och främst ska hon leva i gemenskap med Gud” och ”hon lever inte i evighet”. Meningarna är inte neutrala. I en kalender över några av kristendomens högtider beskrivs bland annat Marie bebådelsedagen som då de kristna firar att ”Maria blev uppfylld av den heliga Anden och blev gravid med Jesus”. Här nämner de även all helgons dag, men de ger inga exempel på vare sig manliga eller kvinnliga helgon. Förövrigt är det de helgdagar med anknytning till Jesus som visas under andra månader (s.182,183).

Under ett antal blockrubriker på sidan om löptexten under rubriken ”Olika kristna riktningar” har man valt att förklara mer ingående begrepp som förekommer i löptexten. Bland annat präst, biskop, påven, patriark, munk, nunna och Martin Luther. Men ingenstans förklarar de att inom den katolska och ortodoxa kyrkan bara erkänner män som bärare av prästeämbetet (s.186) Senare försöker man dock diskutera kvinnors rätt till att bli präster och rätten till abort i samband med att de tar upp olikheter inom kyrkorna men man får ingen förklaring inom vilken kristen inriktning som de tillåter kvinnliga präster eller förbjuder abort osv. (s.189).

På de sista sidorna kan man läsa en intervju med en pojke och två flickor, alla tre tillhör olika kyrkor i Sverige. Det anmärkningsvärda är att flickorna får större utrymme i intervjun än pojken. (s. 190, 192, 194)

Bild

I läroboksavsnittet finns tolv bilder som innehåller kvinnor. En av bilderna är inifrån Peterskyrkan i Rom där man tydligt kan se att det förutom den närvarande församlingen också finns biskopar och präster på bilden (s.164). Dock är det svårt att se om församlingen även inkluderar kvinnor men har efter övervägande räknat med att båda könen kan vara representerade. Till bilden finns det en text som delvis lyder ”Den kristna kyrkan i makt och härlighet […]”. På nästföljande sida finns ytterligare en bild. Den föreställer kvinnor, män och barn som tar emot nattvarden av en präst av manligt kön i Guatemalas djungel (s.165). Även här finns en text i anslutning till bilden ”Den kristna kyrkan i fattigdom och enkelhet […]”. Vidare visas ett måleri föreställande Maria som får besök av en ängel (s. 166), av den anslutande texten får man reda på att händelsen då kallas bebådelse och att Marie bebådelsedag infaller den 25 mars precis nio månader före juldagen. Här framkommer inte tydligt bredvid bilden om det är en större högtid som firas inom kristen tro, dock framkommer det senare i kristendomsavsnittet att man firar den där man också har en liten tecknad bild på Maria (s. 183). Vidare finns en bild på Jesus (s.170) där jag har tolkat det som att han håller en vit pojke i sitt knä och det står en mörk flicka på knä bredvid honom, där Jesus håller handen över huvudet på flickan. På bilden finns en text inuti ett hjärta som lyder ”Jesus died for both”. På en bild på kristna pilgrimer som firar palmsöndag på olivberget i Jerusalem (s.172) ser man kvinnorna i bakgrunden och det står ett antal män längst fram på bilden. Vidare finns också en bild på både män och kvinnor, de står i ringar och håller om varandra (s. 178). Genom att läsa löptexten i avsnittet kan bilden tolkas som gemenskap mellan kristna. På en annan bild ser man en ortodox biskop som döper ett barn (s. 180) i bakgrunden kan man se kvinnor men inga män. På det tre sista bilderna föreställande kvinnor finns en kvinna som sjunger gospel (s.189) och två sista på unga svenska tjejer (s.193,195).

17 stycken av totalt 25 bilder i kristendomsavsnitten innehåller män. Bland de jag inte nämnt ovan i samband med kvinnor, har nio av dessa direkt anknytning till eller är bilder på Jesus (s. 162, 163, 169, 170, 171, 182, 183). En av bilderna är på ett krucifix som ska symbolisera den torterade Jesus, i samband med bilden citerar man gruppen Ebba Gröns låt Häng Gud. Andra män man valt att visa i kristendomsavsnittet är stjärntydarna som kom för att hylla den nyfödda Jesus (s.183). Vidare visas en propagandabild från reformationen där det är svårt att se om den innehåller både män och kvinnor, övervägande är det de av manligt kön som är representerade på bilden.

Sammanfattning:

Texten är i högre grad manscentrerad dels därför att den är normalt manscentrerad och har fokus på Jesus. Texten ger ibland viss information om och kring kvinnor i texten dock namnges endast Jesus mor Maria. Andra kvinnor men också män i den tidigt kristna rörelsen utelämnas helt i detta avsnitt. Författarna ger också generella förklaringar när det beskriver olika kristna inriktningar och ger förhållandevis vag information kring vilka kristna trosinriktningar som kvinnor har olika skyldigheter eller rättigheter.

Totalt finns det 25 bilder och illustrationer i kristendomsavsnittet, tolv av dessa visar och ger någon slags information om kvinnor. Av dessa tolv bilder är det två av dem som visar kvinnor utan samband till någon man. 17 av bilderna innehåller män. Av bilderna kan dels dra slutsatser att kvinnor är åskådare i det religiösa sammanhanget, men delvis aktiva när det är något socialt förväntas av dem, exempelvis aktivt delta i sång eller andra firanden.



4.4 Lärobok 4: Sofi, Religion, 2005

4.4.1 Jesus

Text

Kristendomsavsnittet börjar med att beskriva vem Jesus var, att hans födelse inte vart speciellt uppmärksammad men att hans död skulle förändra världen (s. 87). Om vi nu diskuterar som Viklund så är skulle detta verka märkligt, eftersom det enligt bibeltexterna skulle ha varit en jungfrufödsel och man blir inte övertygad om att detta inte skulle ha uppmärksammats. Vidare fortsätter författaren att skriva om när Jesus börjar predika och att Jesus under sina predikningar använde sig av liknelser (s. 88). Författaren beskriver också att Jesus genom sina predikningar fick många vänner och att hans umgänge bestod av personer från samhällets bottenskikt. Vidare kan man också läsa att enligt kristendomen gjorde Jesus underverk. Författaren skriver även att Jesus undervisade på ett otraditionellt sätt som bröt mot den judiska religionen vilket gjorde att många vart upprörda av de han sa och gav honom fiender (s. 89).

Vidare skriver författaren om Jesus avrättning och uppståndelse (s. 90, 91). Författaren skriver även om att Jesus arresteras under påskfirandet i Jerusalem och att han döms till döden. Det som är anmärkningsvärt här är att författaren beskriver korsfästelsen som ”[…] inte särskilt uppmärksammad.” (s. 91). Därför att det var vanligt att romare avrättade upprorsmakare varje år. Fast han å andra sidan har författaren tidigare beskrivit den som något som skulle komma att förändra världen, vilket kan verka förvirrande. Men författaren fortsätter med att beskriva att underverket uppståndelsen är det som är grundläggande för kristendomen. Att det är beviset på att Jesus är Guds son.

Fler textbilder som läroboksförfattaren ger är för det första att han förklarar att Jesus på hebreiska betyder räddare, hjälpare eller frälsare, att Jesus är räddare återkommer författaren till igen när han beskriver försoningen och sakramenten (s. 92). Författaren beskriver också att han också är Kristus och det på grekiska betyder den smorde och att man under Jesus tid också kallade kungar för den smorde. (s. 92) Författaren vill också förklara genom att beskriva treenigheten att fadern, sonen och anden är en och samma Gud, det vill säga att Jesus också är Gud. Vidare skriver författaren väldigt lite om Jesus i samband med kyrkohistorien och kyrkans splittringar. Här anser jag också att författaren återger en bild av den kristna utvecklingen som mer bygger på historisk forskning än den Jesus bild han ger. Under rubriken Helgdagar och högtider nämns Jesus igen i samband med att man beskriver Jul, påsk och pingst. Här beskrivs bland annat påsken som ett firande till minne av Jesus lidande, död och uppståndelse (s. 105)

Bild

Det finns endast sex bilder i läroboksavsnittet som har anknytning till Jesus och endast två av dem föreställer tydligt Jesus. Jesus som läser ur en bokrulle till ett antal män (s. 89) och en korsvägstavla där Jesus spikas upp på korset (s. 96). Resterande bilder (s. 88, 90, 105) som jag har tolkat ha anknytning till Jesus men ingenstans ser jag personen i fråga. Det är bland annat en bild på tempelplatsen kring år 30 e.v.t. en bild på en klippvägg där en grav är uthuggen och en bild på julkrubban ifrån Uppsala domkyrka. Vilka alla har tendenser att bygga på ett bibelperspektiv men också att den historiska miljön är så att säga viktigare att belysa än bilder som bekräftar Jesus.

Sammanfattning:

Författarens övervägande textbild av Jesus är till största delen att han är en präst eller lärare men att han också är en frälsare. Det finns även tendenser som säger att bilden också bygger mer på evangelietexternas än forskningens bild av Jesus.

Författarens bilder av Jesus är förhållandevis få. Vilket egentligen inte kan göra att man kan dra några egentliga slutsatser kring vilken bild som kan vara normerande. Dock kan man ju fråga om läroboksförfattaren tycker att Jesus egentligen i sådant fall är särskilt speciell, eftersom de historiska platserna som har anknytning till honom blir viktigare att visa upp. Den historiske Jesus är alltså i bildmaterialet viktigare än bibelns Jesus.



4.4.2 Kvinnor och män

Text

Läroboksavsnittet börjar med frågan Vem var Jesus? I följande text kan vi läsa om att det i den romerska provinsen Judea föddes en son som fick namnet Jesus av en judisk kvinna vid namn Maria (s.87) Därefter får läsaren i kapitlet följa Jesus liv, undervisning och död. I detta kapitel om Jesus beskrivs bland annat ganska ingående en del av de människor han mötte under sin undervisning och livsöden. Bland annat nämns Kejsar Augustus, Herodes, Herodes Antipas och Pontius Pilatus. Men man får även ta del av Jesus möte med Johannes döparen och att Jesus hade ett antal kvinnor och män som följde honom under hans vandringar. Däremot får man inte veta vilka kvinnor som fanns i hans följe bara vilka som var det mest kända lärjungarna som enligt texten skulle anses vara Petrus, Andreas, Matteus, Johannes, Tomas och Judas (s. 89) Längre fram i samma kapitel beskrivs också Jesus korsfästelse och död, ”På tredje dagen efter Jesus död vandrade några kvinnor ut till graven” återigen ger texten ingen vidare information kring vad det kan ha varit för kvinnor som besökt Jesus grav. Dock ger texten hänvisning till att Jesus uppenbarar sig för lärjungarna (s.91) vilket redan har nämnts att de mest kända av dem skulle ha varit män.

I texten kan man läsa att försoning är ett viktigt begrepp inom kristendomen, här beskriver man människan som en hon ”Man brukar säga att Jesus död frälser (räddar, förlåter, försonar) människan, när hon ber om förlåtelsen.” (s. 92) Kapitlet övergår till att beskriva kyrkohistoria här beskrivs kyrkans utveckling. Den enda personen man väljer att konkret ange namnet på i texten är Martin Luther trots att texten refererar till ett antal kejsare, kungar, en påve och en patriark (s. 93, 94).

Följande sidor som avslutar kristendomskapitlet beskriver de tre större kristna kyrkorna. Här börjar författaren med att beskriva den katolska kyrkan som en allmän kyrka ”Vem som helst, oavsett nationalitet, språk eller kultur, kan bli medlem i Katolska kyrkan” (s.95). Påven, som är en man, leder kyrkan tillsammans med ett antal biskopar. Texten beskriver också att präster inom den katolska kyrkan normalt inte är gifta, dock skriver man att prästen får fortsätta vara gift om han var det innan han blev prästvigd. På nästa sida där man beskriver de sju sakramenten kan vi läsa att kvinnor inte kan bli prästvigda inom den katolska kyrkan, detta markeras inom en parantes (s. 96). När texten också ska beskriva äktenskapets sakrament så betonar man att det är något man lovar livslång trohet inför Gud som man och kvinna. Här väljer man också att sätta en parantes som ska förklara följande ”(Skilsmässa är inte tillåtet och inte heller preventivmedel eller abort)”. Vidare berättas det att helgonen har stor betydelse inom katolska kyrkan, här nämns både Ignatius av Loyola, den Heliga Birgitta och Jungfru Maria. Här vill man poängtera att Maria är mycket speciellt helgon ”hon anses vara ̕drottningen̕ bland helgonen” och på grund av detta skulle Ave Maria förutom bönen Pater Noster vara den viktigaste bönen (s.96). Fortsättningsvis (s.98, 99) beskriver man vem Ignatius av Loyola var och vad som gjorde att katolska kyrkan helgonförklarade honom. Varför man inte väljer att beskriva den heliga Birgitta i samma avsnitt förklaras inte, men man hänvisar (se s. 96) till ett annat kapitel i boken (Kristendomen i Sverige s.171).

Vidare beskriver man den ortodoxa kyrkan, vars ledare kallas patriarker. Men man väljer inte att förklara själva begreppet patriark. Vidare kan man också läsa om sakramenten inom den ortodoxa kyrkan. Här har man också valt att sätta förebud mot skilsmässa, preventivmedel och abort inom parantes (s. 100). Det nämns att det finns kloster inom den ortodoxa kyrkan men det beskrivs inte om det finns både verksamma nunnor eller munkar inom den ortodoxa kyrkan.

Under avsnittet där författaren beskriver den protestantiska kyrkorna, nämns två män Jean Calvin, Henrik VIII och man väljer att även beskriva högtider och helgdagar, dock har man valt att presentera helgdagar och högtider med anknytning till Jesus. (s. 105, 106). Hela kristendomsavsnittet avslutas med ett avsnitt som presenteras som För dig som vill VETA MERA Här kan man läsa ytterligare om de första klostren (inga män eller kvinnor nämnda) och om Martin Luther. Dessutom beskrivs kort upplysningstiden, där man också valt att presentera vetenskapsmän som Copernikus, Newton, Voltaire som tre av flera kritiker som utmanat de kristna kyrkornas föreställningar. (s.108, 109)

Bild

Två av kristendomsavsnittets bilder innehåller tydligt kvinnor, den ena kvinnor och män under ett ortodoxt påskfirande (s.101) och den andra på en julkrubba från Uppsala domkyrka, där en av modellerna ska föreställa Jungfru Maria (s.105). 14 Stycken av bilderna innehåller bilder av män. Två av de andra bilderna som innehåller kvinnor är något tveksamma om de egentligen inkluderar kvinnor. Den ena föreställer en ortodox präst som håller i en ikon (s.102) och den andra som föreställer en folkmassa utanför Peterskyrkan (s.95) kan visserligen innehålla kvinnor men det är svårt att se. Men har efter övervägande räknat med dessa.

De fyra första bilderna i läroboken framkommer av texten ha anknytning till Jesus liv, död och uppståndelse. Vidare kan man se sju bilder som alla föreställer män, Martin Luther (s.94) Korsvägstavla (s.96) Franciskus av Assisi (s.97) Ignatius av Loyola (s.99) Jean Calvin (s.104) Isac Newton (s.108) François Voltaire (s.109). Tre av de större bilderna föreställer gudstjänstlokaler, två av dem från en katolsk kyrka (s. 97 och 98) där dessa skildrar gudstjänsten och man kan tydligt se män på bilderna. Den senare bilden föreställer en ortodox kyrka (s.102) där man kan se en präst i förgrunden.

Sammanfattning:

Texten utelämnar information om kvinnor och är i högre grad manscentrerad genom att man helt utesluter kvinnor i de fakta som återges i texten. Författaren sätter information som berör kvinnor inom parenteser, beskriver hellre mäns religiösa liv och den religionshistoriska utvecklingen med manliga förtecken. Texten använder också vid ett tillfälle begrepp som kan tolkas som oneutralt.

Total finns det 21 bilder och illustrationer i kristendomsavsnittet, fyra av dessa visar och ger någon slags information om kvinnor. Men två av dem har anknytning till eller sammanfattar även män. 14 av bilderna innehåller män.



5. 
Resultat och diskussion



5.1 Jesus i text och bild

Läroboksförfattarnas bild av Jesus är att de gärna vill beskriva vem han var och det blir svårt. Därför att det är problematiskt att beskriva en historisk Jesus i en lärobok utan att inkludera bilden av Jesus ur evangelietexterna. Därför att evangelietexterna utgör en väsentlig del i de källmaterial som finns kring Jesus.[footnoteRef:58] Ett resultat av detta är att läroboksförfattarnas beskrivningar delvis blir motsägelsefulla och övervägande ger evangelietexternas bild av Jesus. Det blir så att säga förvirrande när författarna delvis aldrig klargör om när det är frågan om den Jesus som å ena sidan beskrivs ordagrant ur bibeln och när den bygger på historiskt källmaterial eller en historisk-kritisk bibelläsning. Nu finns det ju tendenser i textmaterialet som gör att jag har tolkat att läroboksförfattarna också delvis bygger sin Jesus berättelse på historisk forskning genom att man antyder att detta är vad kristna tror om Jesus och dels att man ifrågasätter när Jesu födelse kan ha ägt rum. Delvis så nämner författarna också historiska personer kring berättelsen om Jesus som presenteras i annat historiskt källmaterial, vilket också kan tyda på att man beskriver en historisk Jesus. Men senare blir det ju återigen motsägelsefullt då författarna väljer att ändå presentera en textbild där Jesus framställs som en from lärare eller predikant precis som det är beskrivet i bibeltexterna. Jag tycker också det är intressant att jämföra den Jesusbild som ges i min läroboksgranskning med Kjell Härenstams granskning kring gudsbilden i islam som visat var mycket negativ, medan min granskning visar totala motsatsen om Jesus! [58:  Se s. 11] 


Läroboksförfattarna i samtliga läroböcker problematiserar ytterst lite de facto att Jesus också enligt evangelietexterna gick emot rådande värderingar och normer i samhället och snarare uppfattas som en rebell och upprorsmakare i vår samtid. En annan normerande textbild av Jesus är att han var en människa, det är endast en av läroböckerna som poängterar upprepade gånger att Jesus också är en gudom enligt kristen tro. Alla läroböckerna i min undersökning utgår också utifrån att Jesus har funnits. Vilket inte kan tolkas som objektivt då det egentligen inte är med säkerhet att han kan ha funnits utan att det är delvis något som kan bevisas utifrån att man just utgår ifrån att evangelietexterna kring denna person är trovärdiga. Så i vilken utsträckning är evangelietexterna trovärdiga?

Bildmaterialet av Jesus i läroböckerna är förhållande vis tunt och de slutsatser man kan dra av dem är egentligen att Jesus då kanske inte uppfattas som särskilt speciell bildmässigt av läroboksförfattarna. Detta kan naturligtvis bero på att det inte finns några säkra källor kring Jesus utseende, dock är det den västerländska stöpta formen av Jesus som är den normerande bilden som visas i samtliga läroböcker. Trots att kristendomsavsnitten beskriver en man från mellanöstern, vilket läroboksförfattarna heller inte reflekterar över i textmaterialet i samband till bilderna. Det är förhållande vis få bilder i läroböckerna som har förklaringar till samtliga Jesusbilder och förklarar hur man ska förhålla sig till dem. De tendenser som jag funnit av materialet är främst att han är omhändertagande och en frälsare. Då de finns ett flertal bilder som visar en Jesus tillsammans med barn och bilder på Jesus med utsträckta händer. Dock är det få bilder på Jesus som beskriver hans storhet eller övermänskliga drag. Vilket också visar på att läroboksförfattarna presenterar en bild av Jesus som främst människa som också i sig blir motsägelsefullt när textmaterialet beskriver om en mycket speciell människa som gjorde under och uppstod efter sin död. I och med att läromedelsavsnittens Jesusbilder i text- och bildmaterialet är vinklat följer de inte heller den objektivitet som våra styrdokument föreskriver, där skolan ska verka för en saklig och allsidig undervisning. Dock så ger läroboksförfattarna en mängd information av Jesus men på bekostnad att den kan tolkas konfessionell. Vilket skolan och läroplanen tydligt i enlighet med min tolkning ska motverka. Konfessionella blir dessa läroböcker, därför att författarna som sagt utgår från evangelietexterna i stora drag och inte problematiserar källornas sannolikhet. Så då blir ju frågan istället i vilken grad är styrdokumenten tillämpbara ur perspektivet saklighet och objektivitet när bibeln i sig är öppen för egna tolkningar.

Vad får de för konsekvenser när Jesus speglas i läroböckerna som en from kärleksfull lärare? Jag anser dels att eleverna kan missa en av de grundläggande principerna inom kristendomen. Att Jesus delvis provocerade fram sin egen död för att profetiorna skulle gå i uppfyllelse. Det kan ju vara svårt för en tonåring att förstå varför Jesus vart korsfäst om man vinklar Jesus ur endast det perspektivet att han inte gick mot rådande normer och värderingar. Det räcker helt enkelt inte att man endast nämner det, resten av materialet är ju som sagt redan vinklat. Att han också var provokativ är något som jag anser läroböckerna alltså inte förtydligar. Jesus syfte försvinner därför och på sätt och vis också en stor del av kristendomens kärna. Där Jesus led och dog för de människor som tror på honom, när man samtidigt i läroböckerna försöker förmänskliga honom för mycket. I stället försöker man beskriva de delar ur Jesus liv och handlingar som senare blir sakrament och riter inom den kristna kyrkan. Alltså man beskriver Jesus liv för att förtydliga den religionshistoriska utvecklingen på bekostnad att andra delar som i sig också är viktiga inom kristen tro får mindre utrymme. Därför blir ju också kristendomsavsnittet så vinklat och fyllt på bredden av män eftersom man hela tiden måste bekräfta en röd tråd, där eleven ska se sammanhanget mellan Jesus liv och den kristna kyrkans utveckling. Är det en allt för sekulariserad bild av kristendomen och Jesus som ges i läroböckerna?

5.2 Kvinnor och män i text och bild

I samtliga läroböcker i min undersökning är det övervägande män som beskrivs i kristendomsavsnittets textmaterial. Delvis domineras dessa också av Jesus vilket kan verka alldeles naturligt då det är en läroboksgranskning som undersöker kristendomen. Dock beskriver läroboksförfattarna i några av läroböckerna kvinnor i samband med Jesus och vid andra företeelser och händelser men det är sällan de nämns med namn.[footnoteRef:59] Däremot kan man vid ett flertal tillfällen i kristendomsavsnitten både få reda på namnen på flertalet män och även vilka ämbeten och roller de har.[footnoteRef:60] Detta visar hur kvinnor i jämförelse med män osynliggörs genom att man helt enkelt inte bryr sig om att uppmärksamma kvinnor i textmaterialet genom att namnge dem eller helt utesluta dem från materialet. [59:  Övervägande är det Jesus mor Maria och heliga Birgitta som nämns vid namn i läroböckerna]  [60:  Se s. 17, 18, 22, 25, 26, 28, 29 ] 


De få gånger författarna uppmärksammar kvinnor är oftare i samband då man beskriver helgon och nunnor. Vilket visar precis som bland annat Eriksson att när kvinnor i likhet med män står nära det gudomliga blir de också viktigare att belysa. Det manliga blir alltså normgivande för hur också kvinnor ska vara och uppträda och detta är genomgående något som man kan se i läromedlen. Nunnan som lever i askes i nära relation till Gud blir likställd med en man endast då hon lever efter sådana principer. Eftersom mannen är den som står närmare gud så måste kvinnan göra sitt allra yttersta för att närma sig samma status. Det vill säga gå i kloster, leva avhållsamt eller i likhet med Jesus. Det är förkastligt att ett sådant synsätt får återges ur en lärobok eftersom det är skolans uppgift att förankra värderingar som allas lika värde och jämlikhet mellan kvinnor och män hos våra elever.[footnoteRef:61] Jag upplever att läroböckerna genom att de utesluter kvinnor och i textmaterialet i hög grad är manscentrerade, inte är förespråkare för sådana goda värderingar som styrdokumenten föreskriver, snarare förstärker de mäns överordning. Dock bär kristendomen på ett patriarkalt arv och en naturlig manscentrering som gjort att kvinnan inte har samma uppenbara plats i religionshistorien som män inom kristendomen. Däremot anser jag att läroboksförfattare då ska uppmärksamma detta men förklaringarna lyser med sin frånvaro. Jag anser att läroboksförfattare måste ta ett ansvar och lyfta fram kvinnor i religiösa sammanhang ur även andra perspektiv än askes. Därför att en lärobok påverkar mer än vad vi tror och ser våra elever att kvinnors religiösa liv hela tiden sätts i samband till män eller att kvinnor ska leva som män. Så kan de uppleva att religionen är förtryckande och få en mycket negativ bild av religionen, det är väl inte lärobokens avsikt. [61:  Se s. 14] 


Tre av läroboksförfattarna använder också vid ett antal tillfällen hon i meningar som ska beskriva vilken relation och förpliktelser människan har till gud. Dessa meningar har också oftast en negativ ton, då man använder begreppet när man ska förklara hur människan ska leva närmare gud. Begreppen tillsammans med kvinnan kan också förknippas med synd som speglar värden vilka eleven omedvetet kan färgas av och föra vidare ett synsätt där kvinnan är omoralisk och en sämre person. Vilket visar igen hur läroboksförfattarna bekräftar ett synsätt som inte är objektivt och åter förstärker en manlig norm. Precis som Erikson anser jag att det kanske skulle vara på tiden att läroböcker ser över det teologiska språket och inte förhärligar mannen på bekostnad av kvinnan. Dock är det inte på många ställen där författarna uttrycker sig på det här viset, men varför kan läroboksförfattarna inte använda könsneutrala pronomen i böckerna. Särskilt i sådana situationer där de ska beskriva människan utan en definition av kön. Där det egentligen inte spelar någon roll om människan är man eller kvinna. Dessa förklaringar som läroboksförfattarna ger blir ju så att säga tvungna att använda begrepp i form av henne, man och han eftersom de är så generella förklaringar som ges. Detta blir på bekostnad av att språket inte blir neutralt trots att det säkert är vad författarna är ute efter i sammanhanget. När en av läroböckerna också ska beskriva att abort och skilsmässa är förbjudet inom katolska kyrkan så gör de det inom parentes. Vilket också kan tolkas som att det inte är särskilt viktigt av läroboksförfattarna att lyfta fram de värderingar som också visar hur kvinnor kontrollerats och förtryckts inom kristen tro.

Bildmaterialet i samtliga läroböcker är i huvudsak bilder på män. Bilder som ska ge information om kvinnor sätts ofta i samband till män eller innehåller också män. De enstaka tillfällen där de endast är kvinnor på bilden så finns där ingen förklaring till eller beskrivning i löptexten som ger någon information kring dessa kvinnor. När män visas på bilderna beskrivs det oftare var bilden kommer ifrån och vad den kan innehålla. Vilket inte är objektivt och förstärker en manlig överordning och att de blir så att säga viktigare att belysa. Det blir också tydligt att prästerna och gudstjänstlokalerna inom varje kristen trosinriktning är viktiga att visa upp, därför att det visar på tydliga skillnader inom kristendomen. Dock blir det då på bekostnad av att män överlag får större utrymme i bildmaterialet då det är de ortodoxa och katolska kyrkorna som dominerar läroboksavsnittens bilder. Då man visar upp kyrkolokaler som är på bredden fyllda med biskopar och präster av manligt kön. Resultatet är också att bildmaterialet ger en passiv bild av kvinnan där hon förväntas vara åskådare i religiösa sammanhang. De få gånger då kvinnor belyses så är det bilder som bekräftar ett synsätt där kvinnan ska förhålla sig till en manlig norm och delvis förstärker dessa också en heteronormativ bild av kvinnan, där hon har typiska kvinnliga attribut eller går med barnvagn.

Vad får det för konsekvenser när kvinnlig religiositet inte visas i text- och bildmaterialet? Att det kan upplevas av eleverna att det endast är de av manligt kön som är religiösa. De enstaka gånger man visar eller utvecklar information om kvinnor i läroböckerna är som sagt i samband och likhet med män.

5.3 Didaktisk reflektion

Hur är det möjligt att läroböckerna med författare inte är objektiva och sakliga då våra styrdokument kräver det? Det finns inte någon oproblematiskt styrning från styrdokumenten i utformningen av våra läroböcker, för hur ska vetenskapliga och religiösa källor tolkas och beskrivas i våra läroböcker? Det finns alltså inte några specificerade mål på hur man ska tolka en bok som bibeln. Just det att våra direktiv är så otydliga bidrar till att läroböckerna är fulla med motsägelsefullt och vinklat text- och bildmaterial kring Jesus, andra män och kvinnor. Även fast de ska vara sakliga och objektiva vilket bland annat är principfrågan i denna diskussion. Detta gör att läroböckerna tenderar till att ge ett mellanting av både vetenskaplig fakta och religiösa uppfattningar. Konsekvenserna blir att de blir motsägelsefulla för att författarna vill bekräfta värdegrunden genom att försöka beskriva en soft och snäll kristendom. Källorna kring Jesus bygger ju till största delen på evangelietexterna och författarnas beskrivningar tenderar även här att pendla mellan en historisk Jesus och till större del en bibel Jesus. Skulle läroböckerna bara beskriva en historisk Jesus utan att ordagrant inkludera bibeln skulle det kanske innebära att man inte kunde bekräfta delar ur styrdokumenten, som den kristna etiken. Som i sig har sin upprinnelse i en ordagrann tolkning av bibeltexterna. Bibeln är också en text som är helt öppen för egen tolkning vilket gör att läroboksförfattarna hamnar i en besvärlig situation i sina beskrivningar av Jesus. Eftersom bibeln i sig rymmer föreställningar som bygger på religiösa uppfattningar och traditionella värderingar. Alltså ett material som är präglat av tolkningar och kan tolkas helt olika beroende på vem som läser det. Att då försöka förmedla en redan subjektiv uppfattning på ett objektivt sätt i en lärobok blir ju så att säga mycket problematiskt och inte alltid neutralt. Läroboksförfattarna försöker återge i kristendomsavsnitten vem Jesus var. Men det blir ju problematiskt att beskriva denna historiska person och hans liv utifrån denna subjektiva förförståelse. Då man som författare också måste ta hänsyn till styrdokumenten som inte har några specificerade direktiv.

Styrdokumenten uppmuntrar på sätt och vis till att undervisa om en sekulariserad bild av Jesus och kristendom, där många delar av den kristna tron inte alls eller sällan får lika mycket utrymme. Den görs anpassad efter ett västerländsk ideal, där traditionerna sätts i fokus och detta visar inte minst de högtidskalendrar som finns i läroböckerna. Våra ungdomar får mer eller mindre lära sig om en urvattnad kristendom. Där exempelvis frälsningsläran och att Gud verkat genom hela den kristna historien inte alls får samma tyngd i läroböckerna som den religionshistoriska utvecklingen och traditionerna. Sakrament, riter och kyrkolokaler får i stället visa vilka skillnader och likheter det finns inom de kristna inriktningarna vilka i sig inte är oviktiga. Men de bekräftar traditionsbundna värden där eleven gång på gång får ta del av typiska normativa bilder på exempelvis dop och bröllop medan det förklaras ytterst lite om bakomliggande orsaker till dessa ritualer. Det kanske är så att styrdokumentens direktiv är enklare att utgå ifrån när man ska beskriva andra religioner förutom kristendom. Där tro och tradition oftare är nära sammanlänkade, vilket de också är inom kristendomen men dock verkar det glömts bort. Därför att jul- och påskfirande inte längre endast är den troendes högtid den är allas oavsett om man tror på tomten, påskharen eller Jesus. Styrdokumenten gör oss kanske en otjänst då man utgår från dessa sekulariserade tolkningar då man ska beskriva religioner eftersom kristendomen är utsatt för just dessa sekulariserade tolkningar i det västerländska samhället. Fast å andra sidan kanske det inte alls är enklare att beskriva andra religioner utifrån denna sekulariserade tolkning som jag anser utrycks i våra styrdokument. Vi tar gärna avstånd från exempelvis trosföreställningar och traditioner inom exempelvis islam, då vi kanske känner att det är allt för främmande för vårt västerländska synsätt. Vilket inte öppnar upp för förståelse och insikter utan snarare kan uppmuntra till en alltför kritisk hållning som gör att eleven uppfattar religionen som endast av ondo i jämförelse till vårt eget ideal. De facto att läroboksförfattare inte går in på djupet och beskriver mer om själva tron inom kristendomen kan också göra att elever inte får denna förståelse för hur den religiösa människan tänker och agerar.

Religionshistoriskt är det också viktigt att ge information kring alla dessa män som utvecklat religionen, men det blir på bekostnad av att kvinnor osynliggörs. Även ur ett religionshistoriskt perspektiv är det också fattigt på direktiv över vad som ska beskrivas utifrån styrdokumenten. Kan detta faktum att religionshistorien i sig är så viktig, läran om, också vara en orsak till att kvinnor får mindre utrymme i läroböckernas bild- och textmaterial? I läroböckerna får eleven ta del av flertalet män och delvis är det den naturliga manscentreringen inom kristendomen orsak till att kvinnor får mindre utrymme i text och bild. Men på samma sätt så gör även författarna dem mer normativa genom att synliggöra kvinnor i motsats och samband till män. Delvis förstärker de också en heteronormativ bild kring hur män och kvinnor ska vara och leva. Vilket inte alltid är så självklart i ett sekulariserat och demokratiskt samhälle i ständig förändring.

Hur ska en elev kunna få förståelse för en religion ur ett kvinnligt perspektiv, när de endast får ta del av kvinnlig religiositet då den sätts i samband till nunnor och helgon. Kvinnor blir så att säga religiösa och verksamma inom religionen endast då de lever i speciell gemenskap till gud. Vilket visar på mycket generella förklaringar kring kvinnors religiösa liv. Män har både en relation till gud men de är också mycket mer synliga inom kristendomen då de har varit med och utvecklat den i både text och praxis samt påverka den i andra religiösa hänseenden. Jag håller med Davidsson i hennes resonemang att det är både ett psykologiskt och kulturellt problem att män genom traditionella principer får mer utrymme i den sociala och religiösa kontexten genom exempelvis sitt tolkningsföreträde. Detta färgar ju också läroboksförfattarna och slutligen våra läroböcker. Det vill säga även i vår samtid tycker vi att det är viktigare att belysa kvinnor ur ett normativt perspektiv där mannen är idealet. Istället för att fokusera på de konsekvenser som den religiösa utvecklingen har haft på kvinnors chanser till att vara med att forma den samma.

Hur skulle det se ut om läroböckerna istället hade fokus på att lära av, hur religionen påverkar människors sätt att leva. Ett livsåskådningsperspektiv där kvinnor kanske skulle få mer plats i text- och bildmaterialet. Eftersom de då skulle innebära att man utgick från människans syn på livet och hur tillvaron påverkas av religionen, som gör att det inte spelar någon roll vem den religiösa människan är och vem som beskriver den. Det kanske till och med är så att också läroböckerna skulle få mer utrymme för ett inifrånperspektiv där de kristna själva får beskriva hur de upplever sin tro och förhållning till en gud, istället för att det är en författare som ska försöka sig på ett objektivt sätt att ge en bild av en religiös uppfattning. Därför att läroboksförfattarna till källorna i min undersökning verkar ha svårt att tydligt förklara när de beskriver en religiös uppfattning eller om den bygger på historiskt källmaterial, särskilt i avsnitten som behandlar Jesus. Så om det blir tydligt när och vem det är som säger, tror eller beskriver något, kan detta underlätta för eleven att skilja på det som är tro och det som är vetenskap.

Det är ju inte meningen att läroboksförfattare ska förfalska historieperspektivet och tillskriva kvinnor mer utrymme inom den religiösa utvecklingen då det finns uppenbara risker med en sådan tolkningsmetod precis som Eriksson beskriver. Men jag anser att läroboksförfattarna har glömt bort en viktig aspekt i beskrivningen av den religionshistoriska utvecklingen. Läroboksförfattarna skulle kunna redogöra mer för hur religionen format individers möjlighet till att uttrycka sig och påverka kristendomens utveckling. Där finns ju möjligheter för läroboksförfattare att lyfta fram delar i den religionshistoriska utvecklingen som begränsat och påverkat kvinnors möjligheter i samhället. Men i stället gör de tvärt om och visar genom ett bild- och textmaterial att kristna kvinnor är passiva åskådare och som är bihang till män. Alltså författarna gör kristendomen mer manscentrerade än vad den behöver vara.

Även i min uppsats kan man dra slutsatsen att det manscentrerade text- och bildmaterialet kväver den religiösa mångfalden men jag anser inte som Klack & Johansson att det är för att materialet i sig ska bli mer uppseendeväckande. Därför att kristendomen delvis blir tråkig när den i hög grad domineras av män. Jag anser inte att kristendomsavsnitten blir mer uppseendeväckande trots läroboksförfattarnas ansträngningar med att försöka ge exempel på exempel på hur ytterligare fler män utvecklat kristendomen. Det blir snarare så att man upplever den med den förförståelse man har, trist, hemvan och patriarkal. Min tolkning att det i stor utsträckning är en soft och snäll kristendom som beskrivs av läroboksförfattarna och att de är starkt traditionsbundna i relation till det material de använder. Gör att det helt enkelt inte finns plats för någon religiös mångfald i de granskade läroböckerna, då religionsutvecklingen får så mycket utrymme i texten där också männen dominerar i materialet. Det är också den religionshistoriska utvecklingen som jag upplever att vi som lärare i praktiken också fokuserar på i vår undervisning. Därför är det kanske ännu viktigare att vi som lärare inte lägger krutet på samma saker som läromedlen, det vill säga religionshistoria. Detta visar också hur stor påverkan läroböckerna har på undervisningen eftersom den också många gånger styr vad det är vi undervisar om. Det kan också vara en direkt konsekvens på grund av avsaknaden av tydliga direktiv från våra styrdokument att vi lärare många gånger väljer att följa lärobokens studieplan. Läroboken ska vara ett av de verktyg vi använder men den ska väl inte styra hela verksamheten och hela det innehåll och kunskap som undervisningen har för avsikt att ge eleverna. Hur ska då läroböckerna uppnå en möjlig mångfald i stället för att ha fokus på den historiska utvecklingen som dominerar läroboksavsnittet? Jag anser inte att läroboksförfattare behöver göra avkall på den religionshistoriska utvecklingen dock skulle jag önska att läroboksförfattare lyfte fram andra perspektiv som exempelvis makt och kön. Vilket inte bara inkluderar män utan också kvinnor i det religiösa materialet.

De värderingar som speglas i läroböckernas bild- och textmaterial kan i sin tur leda till att våra elever och vuxna färgas omedvetet av dessa manliga normer som läroböckerna förstärker genom att inte synliggöra kvinnor. Det är inte bra eftersom vi då oreflekterat kan föra vidare detta patriarkala arv som kristendomen bär på. Styrdokumenten är också formulerade på det sättet att skolan ska fostra våra barn genom kristen etik och den etiken är mer eller mindre en tolkning ur bibeln. Det är tveksamt om denna ideologi kan verka för en icke konfessionell skola och är det icke konfessionellt att uppfostra barn och ungdomar utifrån endast kristen etik? Om både läroböckerna och styrdokumenten inte är icke konfessionella hur ska vi då förvänta oss att också lärare arbetar för objektivitet och jämställdhet. Är dessutom lärare tillräckligt kunniga och medvetna kring om materialet de använder i skolan är vinklad? Det handlar ju också om tolkningar och perspektiv. Det jag tolkar inte är objektiv kanske någon annan inte alls reflekterar över och kanske då lär ut ålderdomliga värderingar omedvetet.

Jag anser att vi som lärare bör komplettera de text- och bildmaterial som läroboksförfattarna inte ger och inte upprepa dem. För vi kanske inte kan ställa orimliga krav på att läromedlen ska vara sakliga och objektiva. För det kommer de aldrig att bli så länge styrdokumenten inte ger bra direktiv på hur och vad det är som ska behandlas i läroboksavsnitten eller hur man ska tolka den religiösa kontexten. Jag skulle vilja se en förändring i styrdokumentens direktiv. Där det blir tydligt hur lärare och läroboksförfattare ska tolka de ofta subjektiva texterna som finns inom kristendomen. Jag vill också att det blir mer tydligt hur vi ska använda läroboken som hjälpmedel i skolan. Därför att det är viktigt att vi inte bara repeterar de grundläggande fakta som läroboken presenterar om varje religion, utan också kompletterar dem med det innehåll som de i min undersökning har visats sakna. Det vill säga att Jesus inte bara var en kärleksfull lärare han var också rebell och sett ur ett kristet perspektiv en Gud. Men också belysa varför kvinnan fått mindre utrymme inom de patriarkala religionerna och vad har hon för plats inom kristendomen idag?

5.4 Några viktiga slutsatser

Jag har kommit fram till att den normerande bilden av Jesus i samtliga fyra läroböcker är att han var en kärleksfull lärare eller predikant. Läroboksförfattarna försöker också sammantaget beskriva Jesus som kristendomens grundare. Bibeltexternas Jesus får mycket utrymme i både text och bild men pendlar också till att bygga på forskning. Bilden av Jesus är definitivt vinklad. Min undersökning har visat att läroboksförfattarnas beskrivningar av Jesus i kristendomsavsnitten ger dubbla budskap. Detta på grund av att styrdokumenten i större utsträckning är otydliga och inte ger några tydliga direktiv för vad det är som ska beskrivas i läromedel. Bild och textmaterialet är naturligt manscentrerat dock bekräftar också materialet en normativ överordning genom att utesluta kvinnor och sätta dem i samband med män. Dels använder författarna ibland värdeladdade meningar som antyder på att kvinnan är den sämre hälften av människan och måste göra bättring. Dessutom skapar det generella materialet på kvinnor och män uppfattningar om att kristna kvinnor är passiva åskådare, medan de normerande bilderna på kristna män visar på aktivt deltagande och utveckling av kristendomen.

5.5 Vidare forskning

Jag hade en tanke innan uppsatsarbetets gång att göra en intervjuundersökning om lärarnas attityder kring kristendomen ur ett genusperspektiv. Dock valde jag istället att göra denna läroboksgranskning och inkludera bilden av Jesus. Men jag skulle ändå vilja se fortsatta undersökningar och även intervjustudier kring hur lärare utnyttjar de text- och bildmaterial som står till förfogande i läroböckerna. Därför jag anser att det kan vara intressant att se hur lärarna bearbetar de problem som tidigare läroboksgranskning resulterat i. Det är mycket svårt att göra läroboksgranskningar, som jag visat är det omfattande och problemet ligger ofta i att styrdokumenten är så otydliga i sina direktiv som gör läroböckerna vinklade. Därför skulle jag också vilja se fler undersökningar där man granskar hur styrdokumenten är tillämpbara i förhållande till läroböckerna. Det vill säga vilka mål är det som uppfylls i läroböckerna? Sedan skulle det ju naturligtvis vara väldigt intressant om intervjuundersökningar gjordes kring elevers Jesusuppfattningar. För att se hur deras bilder av Jesus formas av den kunskap som skolan och litteraturen rustar dem med.


Sammanfattning



Syftet med denna uppsats var att genom en text- och bildanalys se hur Jesus framställs i lärobokstexter samt att söka efter tecken på manlig dominans och kvinnlig underordning i läroboksmaterialet. I undersökningen granskades fyra olika läroböcker som används på två högstadieskolor. Förutom undersökningen har jag också gjort en mindre studie av referenslitteraturen och ger bakgrund av problemläget inom läroboksgranskning, genus- och Jesusforskningen för att läsaren ska begripa hur omfattande och svårt detta problemområde är. Resultaten har sedan diskuterats mot styrdokumentens direktiv samt delar av referenslitteraturen. De viktigaste resultaten som framkommit av denna undersökning är att läroboksförfattarnas material vinklar Jesus främst som kärleksfull lärare. Kvinnor får lite utrymme i bild- och textmaterialet och ofta utelämnar man kvinnor helt eller låter bli att vidareutveckla den ofta torftiga informationen. Män och manlig praxis utgör mer än hälften av allt bild- och textmaterial som presenteras i läroböckernas kristendomsavsnitt.
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