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Abstract 
 

I uppsatsen analyseras tre läromedel som kan användas i kursen Religionskunskap 1 på 

gymnasial nivå. De tre läromedel som analyseras är Religion och sånt 1 och Religion 

och sammanhang 1 och 2, båda skrivna av Börge Ring och publicerade 2013. Den 

tredje är En människa, tusen världar, skriven av Robert Tuveson och publicerad 2015. 

Syftet med läromedelsanalysen är att undersöka på vilka sätt läromedlen uppnår 

styrdokumentens jämställdhetsmål. En avgränsning som har gjorts är att det enbart är 

judendomskapitlen som har analyserats i relation till styrdokumenten. 

Frågeställningarna som uppsatsen har utgått ifrån är på vilka sätt judendomskapitlen 

uppnår styrdokumentens mål gällande jämställdhet och inkludering samt hur kvinnan 

framställs i kontrast till mannen i de olika judendomskapitlen. Läromedelsanalysen har 

utgått ifrån metoderna hermeneutik och textanalys, eftersom de bidrar med verktyg när 

tolkning av text ska göras. Det teoretiska perspektivet som uppsatsen bygger på är ett 

genusperspektiv. Eftersom genusperspektivet framhäver alla kön avgränsar vi oss till att 

framhäva kvinnan ur genusperspektivet och ställa henne i kontrast till mannen.  

 

Läromedelsanalysen visar att Religion och sånt 1 inte följer styrdokumentens mål. 

Religion och sammanhang 1 och 2 följer målen på ett mer tillfredsställande sätt, men En 

människa, tusen världar uppnår målen på bästa sätt. Slutsatsen för läromedelsanalysen, 

i relation till styrdokumenten, är att det är en pågående förändring att göra läromedel 

mer jämställda. För att nå jämställdhet behöver läromedelsförfattaren ha ett 

genusmedvetet förhållningssätt under författandet av samtliga delar av läromedlet.  

 

 

Nyckelord: Genus, läromedelsanalys, judendom, hermeneutik, textanalys, 

religionsvetenskap, jämställdhet, styrdokument   
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1. Inledning  
 

I Sverige har debatten kring genusfrågor och jämställdhet ökat med åren och den har 

onekligen påverkat samhällsutvecklingen. Historiskt sett har kvinnor erhållit en 

sekundär roll i ett samhälle där män utgjort normen. Idag problematiseras och debatteras 

det mycket kring de patriarkala strukturer som byggt upp och utgör dagens samhälle. 

Genusforskning går inte att bedriva utan att sätta genus i relation till makt och 

maktstrukturer, vilket innebär att makten i ett patriarkalt samhälle landar hos männen 

(Sky 2009, s. 11–13). I samband med att Sverige har utvecklats vad gäller jämställdhet 

och genusfrågor är det av intresse att undersöka hur detta genomsyrar läromedel som 

används i gymnasieskolor idag. Eftersom skolans roll är att fostra jämställda och 

demokratiska medborgare, samt att förmedla de demokratiska och humanitära 

värderingarna vidare (Gy11 2011, ss. 1–2) är det väsentligt att undersöka hur denna 

könsrollsdynamik framställs i olika läromedel. 

 

1.1. Syfte 
 

Syftet med denna analys är att belysa hur läromedel inom Religionskunskap 1 på 

gymnasiet uppfyller styrdokumentens mål vad gäller jämställdhet. Gymnasieskolans val 

av undervisningsmaterial ska återspegla och uppfylla styrdokumentens värdegrund, där 

jämställdhet återfinns. Eftersom de läromedel som eleverna arbetar med i skolan får en 

betydande roll vad gäller elevernas kunskaper är det väsentligt med en analys av de 

läromedel som används för att studera vilka signaler dessa kan sända ut. För att kunna 

avgöra om de tre läromedlen som vi har valt ut uppnår styrdokumentens mål kommer vi 

utifrån ett genusperspektiv analysera kvinnans representation i läromedlens 

judendomskapitel (Gy11 2011, ss. 1–2).  

 

 

1.2. Frågeställningar 
 

• På vilka sätt uppnår judendomskapitlen styrdokumentens mål gällande 

jämställdhet och inkludering?  

• Hur framställs kvinnan i de olika judendomskapitlen i kontrast till mannen?  
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1.3. Avgränsningar 

1.3.1. Läromedelsavgränsningar  

För att kunna analysera de utvalda läromedlen på en djupare nivå har vi valt att göra 

specifika avgränsningar. De läromedel som har valts ut är aktuella och används i 

religionskunskapsundervisningen på tre kommunala gymnasieskolor i Gävle; 

Borgarskolan, Vasaskolan och Polhemsskolan. En religionskunskapsbok inom kursen 

Religionskunskap 1 från varje skola har valts ut. Denna avgränsning har gjorts i syfte att 

reducera antalet läromedel för vår analys. En annan avgränsning är att de valda 

läromedlen ska ha blivit publicerade efter att gymnasiereformen Gy11 trädde i kraft. 

Religionskunskap 1 ska ge gymnasieeleverna en grundläggande översikt av bland annat 

världsreligionerna, religion och vetenskap samt etik och moral. Vi har valt att avgränsa 

vår analys till judendomskapitlet i läromedlen. Vi har valt judendomen eftersom vi 

anser att det är en religion som ofta hamnar i skymundan av kristendomen och islam.  

1.3.2. Avgränsning av teoretiskt perspektiv 

 

I det centrala innehållet för kursen Religionskunskap 1 har vi valt att fokusera på hur 

”religion i relation till kön […]” (Skolverket 2010, s. 2) återspeglas i 

judendomskapitlen. Därefter, med hjälp av denna avgränsning, kan judendomskapitlen 

undersökas om de uppnår målen för skolans värdegrund som återges i läroplanen, 

kursplanens syfte och centrala innehåll. Ett genusperspektiv behöver inte per automatik 

innebära kvinnostudier, eftersom genus är ett begrepp som innefattar alla kön (Sky 

2009, s. 20). Vi har aktivt valt att framhäva kvinnoperspektivet ur genusperspektivet för 

att undersöka hur kvinnan framställs i kontrast till mannen i de utvalda kapitlen. I 

generella drag brukar mansperspektivet vara det som framhävs vid 

religionsbeskrivningar i läromedel, vilket kan vara resultatet av brist på reflektion hos 

läromedelsförfattaren (Sky 2009, s. 23). På grund av detta vill vi istället analysera 

kvinnans närvaro eller frånvaro i judendomskapitlen.  

 

1.4. Bakgrund 
 

Läroplanerna för skolväsendet utvecklas i takt med samhället, vilket således gör att 

samtidens normer och värden bör återspeglas i undervisningen. Eftersom läroplanen och 

kursplanerna är i ständig utveckling, behöver även läromedlen vara det. Idag strävar 

läromedlen inom grund- och gymnasieskolan för att motsvara läroplanens värderingar. I 
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den här uppsatsen har vi utgått ifrån styrdokumenten från gymnasiereformen Gy11, vars 

innehåll presenteras på sida 11 nedan. Eftersom vi i denna uppsats analyserar hur väl 

läromedlen uppnår styrdokumentens jämställdhetsmål, har vi granskat två tidigare 

läroplaner för att se om och hur dessa jämställdhetsmål har förmedlats tidigare.   

 

I läroplanen från 1971, Lgy 70, nämns jämställdhet två gånger. Under rubriken 

Elevernas sociala utveckling framkommer det att ”Skolan bör verka för jämställdhet 

mellan män och kvinnor […]. Den bör orientera om könsrollsfrågan och stimulera 

eleverna att debattera och ifrågasätta rådande förhållanden.” (Lgy 70 1971, s. 15) Under 

rubriken Undervisning framkommer det att undervisningen ska gynna elevernas 

empatiska förmåga och att undervisningen ska ”[…] leda eleverna till insikt om att 

könen måste vara jämställda.” (Lgy 70 1971, s. 29). I båda citaten framgår det att det är 

genom undervisning som dessa värderingar ska förmedlas till eleverna, och därmed 

behöver även de samtida läromedlen följa samma spår.   

 

I läroplanen från 1994, Lpf 94, nämns jämställdhet enbart en gång. Under rubriken 

Grundläggande värden nämns jämställdhet som en av de sju demokratiska värden 

samhället vilar på, och som skolan ska förmedla vidare till eleverna för att kunna fostra 

framtida demokratiska medborgare (Lpf 94 1994, s. 23). Under rubriken Normer och 

värden framkommer däremot denna samhälleliga värdering genom att skolan ska se till 

att eleverna bland annat ”[…] inte accepterar att människor utsätts för förtryck och 

kränkande behandling […]” (Lpf 94 1994, s. 32). Skolans demokratiska värderingar och 

normer ska förmedlas från alla som arbetar inom skolväsendet och genom allt material 

som eleverna får ta del av. De sju demokratiska värdena som samhället vilar på finns 

fortfarande kvar i dagens läroplan (Gy11 2011, s. 1–2). 

 

Med en historisk tillbakablick på två tidigare läroplaner konstateras det att 

jämställdhetstänket har funnits med sedan åtminstone Lgy 70. I Lpf 94 nämns inte 

jämställdhet mer än en gång, men vi kan mellan raderna utläsa att detta genomsyrar fler 

delar av läroplanen. Därmed ser vi att det har skett en utveckling mellan Lgy 70 och Lpf 

94. I läroplanen från 2011 är jämställdhet, likt i Lpf 94, en väsentlig del av de 

demokratiska värderingar som skolan ska genomsyras av.  
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2. Metod och material  
 

2.1. En kvalitativ undersökning 
 

Läromedelsanalysen utgår från den kvalitativa metodologin där analysen kommer att 

utföras genom djupläsning av läromedlen. Införskaffandet av material inom den 

kvalitativa metoden beskrivs som interaktiv, det vill säga att materialet inte grundar sig 

på en större mängd data, statistik eller experiment som den kvantitativa metoden gör. I 

läromedelsanalysen har tre skilda läromedel först granskats och tolkats för att därefter 

analyseras. Eftersom det insamlade läromedelsmaterialet ska analyseras ur ett 

genusperspektiv med fokus på kvinnan har olika analysmetoder anammats, vilka 

presenteras nedan. Förutsättningarna som analysen har givits är att läroböckerna är 

aktuella i undervisningen i Gävles kommunala gymnasieskolor samt hur våra 

förkunskaper kring ämnet speglar hur vi tolkar och analyserar innehållet (Alvesson & 

Sköldberg 2017, ss. 17–18; Håkansson & Sundberg 2012, ss. 66–67).  

 

2.2. Ansats 
 

Vår uppsats stödjer sig på en hypotetisk-deduktiv ansats. Det betyder att vi har en teori 

som vi utgår ifrån under arbetets gång, som i den här uppsatsen är ett genusperspektiv. 

Detta perspektiv appliceras på våra valda frågeställningar och tillämpas i en 

läromedelsanalys. Vidare betyder den hypotetisk-deduktiva ansatsen att resultatet för 

vår läromedelsanalys öppnar upp möjligheter och kan omprövas i ett senare skede med 

nya teorier som kan generera nya resultat (Holme & Solvang 1997, s. 51). 

 

2.3. Hermeneutik och textanalys 
 

Metoderna vi har valt att tillämpa på läromedelsanalysen är hermeneutik och 

textanalys. Båda metoderna utgår från samma principer, tolkning av text, men kan 

tillämpas med olika tillvägagångssätt. Tolkningscirkeln från hermeneutiken (se s. 5) och 

de fyra riktlinjerna från textanalysen kommer således komplettera varandra i 

analysarbetet av de olika läromedlen. Metoderna är valda trots att de har gemensamma 

principer med stöd av att de tillsammans kan bidra till att utgöra en helhet i 

tolkningsprocessen. Vi har aktivt valt ut specifika delar av hermeneutiken och 

textanalysen som kan tillämpas på läromedelsanalysen, vilka presenteras nedan. 

Dessutom används dessa två metoder i tolkningen av styrdokumentens mål och 

riktlinjer.  
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Hermeneutik grundar sig på texttolkning och textförståelse. Hur en text kan tolkas beror 

dock på vem som läser texten, i och med att förförståelse och erfarenhet spelar en 

väsentlig roll när en tolkning ska göras. Därför kan skilda resultat uppstå i tolkningar av 

samma text (Hellspong 2001, ss. 160–161). Inom hermeneutiken presenteras en 

tolkningscirkel (se figur 1 nedan) som redogör för hur läsnings- och tolkningsprocessen 

ser ut. Tolkningscirkeln instruerar hur läsaren kan röra sig fram och tillbaka genom 

texten på ett sätt som behandlar delvis textens delar men också dess helhet. Här bör 

läsaren också röra sig mellan textens mening och kontext för att skapa sig en tolkning 

och förståelse för texten. Med hjälp av denna tolkningscirkel ska vi försöka röra oss 

genom läromedelstexterna för att kunna förstå helheten (Gilhus 2014, s. 276; Hellspong 

2001, s. 164). 

 

Figur 1. Modell hämtad från Gilhus 2014, s. 277 

 

Textanalysens huvudsakliga syfte är att redogöra för vad som förmedlas i texten samt på 

vilket sätt texten kan uppfattas. Hellspong och Ledin (1997, ss. 11–12) beskriver att 

textanalys borde tillämpas på brukstexter, vilket är faktabaserade texter som däribland 

läromedel tillhör. Vidare förklarar författarna att en sådan textanalys bör tillämpas 

utifrån fyra riktlinjer. Den första riktlinjen benämner Hellspong och Ledin (1997, ss. 

11–12) för den humanistiska riktlinjen, vilket framställer människan som en språk- och 
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symbolvarelse. Genom språket och symbolerna skapas således en mening som omger 

människan. Den andra riktlinjen utgör ett hermeneutiskt syfte, där analysen fyller det 

mänskliga behovet av att förstå och tolka det skrivna. Den tredje riktlinjen benämner 

Hellspong och Ledin (1997, s. 12) som den retoriska riktlinjen, vars funktion är att bidra 

till en förståelse för mönstret som brukstexten följer. Varje brukstext har skilda syften 

och mottagare, vilket påverkar hur texten är disponerad. Till sist beskrivs den fjärde 

riktlinjen som en framställningsriktlinje, där textens framställning och mottagande hos 

läsaren är beroende av läsarens förförståelse. För att använda textanalysen på 

läromedelsanalysen kommer de fyra riktlinjerna anammas och tillämpas i 

tolkningsarbetet.  

 

Hermeneutiken och textanalysen kommer att bidra till en djupdykning i texternas 

innehåll. Utöver läromedlen kommer också metoderna tillämpas på styrdokumentens 

innehåll, eftersom även dessa är tolkningsbara. Detta innebär att läromedelsförfattarna 

har gjort sina individuella tolkningar av styrdokumenten som ligger till grund för 

läromedlet. Deras tolkningar av styrdokumentens mål kan skilja sig från vår och därmed 

påverka hur vi slutligen tolkar judendomskapitlen. Metoderna kommer bidra till att 

synliggöra det oskrivna i det skrivna.  

 

2.4. Material 
 

De huvudsakliga materialen som har använts för analysen är styrdokumenten och de tre 

utvalda läromedlen. Styrdokumenten som analysen grundar sig på är värdegrunden som 

presenteras i läroplanen, religionskunskapskursens syfte och centrala innehåll. Dessa 

presenteras kort innan analysen nedan och återges i bilagorna i slutet. Till grund för vår 

analys har vi valt ut Religion och sånt 1 av Börge Ring (2013a) som det första 

läromedlet och Religion och sammanhang 1 och 2 också skriven av Börge Ring (2013b) 

som det andra. Trots att de är skrivna av samma författare och publicerade samma år har 

vi valt dessa två böcker för att kunna se om ingen, ena eller båda böckerna uppnår 

styrdokumentens mål. Det tredje läromedlet är En människa, tusen världar av Robert 

Tuveson (2015). Dessa tre läromedel är alla utvalda eftersom de används i 

undervisningen i Gävles tre kommunala gymnasieskolor år 2019. Vilken skola som 

använder vilken låter vi dock vara osagt, eftersom vi anser att det är irrelevant för 

analysen. Utöver styrdokumenten och läromedlen har artiklar och böcker använts för att 

möjliggöra och stödja en analys av läromedlen.  
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2.4.1. Validitet 

 

För att öka läromedelsanalysens validitet skulle fler kapitel och fler läromedel behöva 

undersökas. Eftersom vi enbart granskar judendomskapitlet i tre läromedel kan 

resultatet som presenteras nedan inte anses demonstrera en generell tendens bland 

religionsläromedel, det vill säga att resultatet inte behöver bli detsamma om andra 

tolkningar görs. För att kunna avgöra i vilken mån läromedlen uppnår eller bryter mot 

styrdokumentens mål gällande jämställdhet behöver läromedlen således granskas i sin 

helhet. Vi har inte varit i kontakt med dessa läromedel tidigare, vilket betyder att vi har 

försökt gå in i läsningen med ett objektivt synsätt. Dessutom är vi medvetna om att 

första intrycket som judendomskapitlen gav oss kan sätta en prägel på kommande 

genomläsningar och tolkningar. Detta har vi försökt motarbeta genom att ta avstånd från 

egna åsikter och enbart fokusera på innehållsliga och språkliga faktorer. Trots det finns 

självfallet risken för att underliggande, personliga åsikter kan påverka tolkningen.  

 

3. Tidigare forskning och annan relevant litteratur 
 

Sökningsarbetet av tidigare forskning och annan relevant litteratur har påverkats av att 

genusforskning inom läromedel och religion är relativt outforskat. Därför har vi valt ut 

relevant litteratur som berör mindre områden av det vi undersöker och som sedan kan 

utgöra en helhet som vi kan grunda vår slutsats på. Till exempel är Skolverkets (2006) 

rapport gjord av forskare från Skolverket, men har inte en vetenskaplig grund. 

Emellertid ger rapporten relevanta insikter som kan tillämpas på vår uppsats.  

 

Angerd Eilard (2004), som är universitetslektor i pedagogik på Högskolan Kristianstad, 

beskriver i tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige hur läromedel bör granskas för att 

belysa hur normer och ideal, vad gäller genus och etnicitet, kommer till uttryck. Eilard 

(2004) menar att det är betydelsefullt med en nyanserad representation via skolans 

läromedel eftersom skolan ska vara en plats för alla, där alla ska få känna sig 

inkluderade även via läromedlen. Det är även väsentligt att granska och reflektera kring 

hur olika samhällsgrupper representeras och definieras i läromedlen, oavsett om 

läromedlen i Sverige generellt är skrivna för att vara objektiva och neutrala. Eilard 

(2004) beskriver i resultatet av sin analys att läromedel överlag stödjer sig på 

läroplanen. Eilard (2004) menar även att det kan uppstå konflikter i hur tolkningar av 

läroplanen har gjorts när det berör jämställdhet och att det är väsentligt att poängtera att 

någon annans tolkning kan generera annat resultat.  
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Jerome S. Legge och Joya Misra (1998) var under tiden för publiceringen av artikeln 

forskare på universitetet i Georgia, USA. Legge tillhörde avdelningen för statsvetenskap 

och Misra tillhörde avdelningen för sociologi. I den vetenskapliga tidskriften 

Contemporary Jewry beskriver Legge och Misra (1998) att kvinnans status inom 

judendomen är ett omdebatterat ämne eftersom kvinnan anses vara det sekundära könet. 

Judendomen har ett manligt fundament och kvinnan ska i traditionell judisk kontext inte 

liknas med männen. Trots det har hon ändå ett betydelsefullt ansvarsområde som 

religionens bärare, då det är modern som för religionen vidare till sina barn. Däremot, i 

en modern judisk kontext, börjar ett jämställdhetsperspektiv influera den tidigare 

mansdominerade religionen. Legge och Misra (1998) har i sitt resultat kring kvinnans 

delaktighet inom synagogans inre krets kommit fram till att trots acceptansen kring 

kvinnans närvaro i synagogan behåller hon sin sekundära plats. Dock visar resultatet på 

en ny tendens. Tendensen visar en allt mer jämställd framtid mellan de judiska männen 

och kvinnorna. Denna tendens kan dessutom tillämpas på andra kontexter, att kvinnorna 

inte längre bör beskrivas som en separat del av en manlig helhet.  

 

Jonas Svensson (2010), som är professor i religionsvetenskap på Högskolan i Halmstad 

och Linnéuniversitetet, har i sitt bidrag till skriftserien Forskning i Halmstad beskrivit 

hur könsrollerna kommer till uttryck inom läroböcker. Resultatet visar att kvinnorna 

oftast beskrivs separat och i termer av underlägsenhet. Oftast finns inte kvinnan 

omnämnd i den generella beskrivningen i religionskunskapsböckerna utan presenteras i 

en enskild del och detta kan bero på hur genusmedveten läroboksförfattaren är. Vidare 

anser Svensson (2010) att beskrivningarna om kvinnan brukar förekomma i samband 

med hur hemmet ska skötas inom livsåskådningen samt vad som anses vara rätt för 

kvinnan. En vanlig tendens är att kvinnan presenteras när det skiljer sig avsevärt mellan 

könen, eftersom kvinnan därmed skiljer sig från det normala.  

 

Melissa Raphael (2016), som är professor i religions-, filosofie- och 

historievetenskapliga studier på Universitetet i Gloucestershire i England, beskriver i 

sitt kapitel i boken The Oxford handbook of religion and emotion att forskningen om 

hur genus framställs inom religion är ett begränsat forskningsområde eftersom 

forskningsfältet i viss mån är outforskat. Vidare beskriver hon att kvinnan inom den 

religiösa kontexten har en sekundär roll, det vill säga att kvinnan kommer i andra hand. 

Mannen anses vara de abrahamitiska religionernas dominanta och normativa kön och 
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därmed kan inte kvinnan beskrivas i generella termer, eftersom hon är religionernas 

underordnad. Inom judendomen återspeglas mannen som den kompletta människan, 

medan kvinnan beskrivs som den defekta vilket återigen indikerar på kvinnans 

sekundära position. Raphael (2016) påpekar att mannens roll inom religionen ter sig 

annorlunda jämfört med den roll han har i samhället. På den samhälleliga nivån är 

kvinnan och mannen åtskilda och beskrivs med separata normativa roller, medan inom 

den religiösa kontexten tar mannen kvinnans roll också.  

 

Rea Lesser Blumberg (2008) är forskare inom avdelningen för sociologi på universitetet 

i Virginia, Charlottsville i USA. Artikeln, som är publicerad i den vetenskapliga 

tidskriften Prospects, skildrar hur Gender Bias In Textbooks, som förkortas GBIT, 

framställs i olika läromedlen kopplat till olika styrdokument. GBIT innebär att 

läromedel har en förbestämd könsinriktning på innehållet. Därmed riktas texten mot ett 

visst kön och inte till det andra, och detta förbestämda kön är det manliga. GBIT är ett 

vedertaget problem i utbildningen runt om i världen. GBIT är enligt Blumberg (2008) 

viktigt att uppmärksamma eftersom läromedlen utgör nästan åttio procent av 

undervisningen och därmed blir kvinnorna exkluderade från denna kunskap som 

läromedlen ger. I sin tur minskar detta kvinnornas vilja att öka sin kunskap kring det 

rådande ämnet. Vidare är GBIT nästintill ett universellt problem eftersom problemet, 

som följer ett konsekvent manligt, könsnormativt mönster, kan återfinnas i större delar 

av världen. Eftersom det är ett utbrett problem kan det anses vara ett osynligt hinder för 

utbildningen, eftersom det normativa och stereotypa måste brytas för att uppnå mer 

jämställda läromedel. Detta har undersökts av Blumberg (2008) med hjälp av fältstudier 

i Indien, Syrien, USA, Sverige, Latinamerika och Rumänien. Alla länder, förutom 

Sverige och Latinamerika, har påvisat markant åtskillnad mellan könen i läromedlen. 

Sverige och Latinamerika å andra sidan visar på mer jämställda tendenser och 

inkluderar de kvinnliga aspekterna i de manliga presentationerna. Till skillnad från de 

andra länderna har regeringen i Sverige och Latinamerika, genom läroplanerna, försökt 

minska på GBIT för att motverka skillnader i läromedel.  

 

Skolverket (2006) redovisar en rapport med samlade granskningar av grund- och 

gymnasieskolans läromedel. Granskningarna berör jämställdhet inom områden som 

behandlar kön, religion, etnicitet, sexuell läggning samt funktionsvariation. Skolan har 

ett betydelsefullt värdegrundsuppdrag och att diskutera och reflektera kring skolans 



 

10 

 

läromedel och om dessa lever upp till skolans värdegrund är vital. Detta är vad de olika 

forskarna som skrev rapporten vill uppnå med sina individuella granskningar. Det är 

dock angeläget att ha i åtanke att bristerna som presenteras är vad den enskilde läsaren 

av läromedlen, i det här fallet forskarna, anser är bristfälligt. Vad gäller granskningen 

kring kön visar rapportens resultat att inte en enda av forskarnas granskade läromedel 

har ett genomgående genusmedvetet perspektiv, utan det är inom vissa delar som detta 

får rum. Rapportens resultat visar också att kvinnan ofta hamnar i skuggan av mannen, 

vilket går emot skolans värdegrund och jämställdhetsmål. Därefter visar resultatet att 

läroböcker i allmänhet har en avsaknad och onyanserad presentation av olika, skilda 

perspektiv. Läroböckerna har därmed genomgående samma perspektiv på texten, vilket 

följer det manliga stereotypa mönstret.  

 

4. Teoretiskt perspektiv 
 

Det teoretiska perspektivet som uppsatsen grundar sig på är ett genusperspektiv. Enligt 

Nationalencyklopedin innebär ett tillämpat genusperspektiv en analys av samhälleliga 

processer, däribland inom utbildning, som ”[…] beaktar att relationer mellan kön kan 

inverka även i till synes könsneutrala sammanhang […] som skapar systematisk 

ojämlikhet mellan könen […]” (Nationalencyklopedin u.å.). Vidare beskriver Sky 

(2009, s. 23) att genusforskning behandlar de stereotypa könsnormerna som är 

konstruerade av mänskligheten och hur dessa refererar till vad som enligt normen bör 

sättas in i manliga och kvinnliga fack. Det betyder, enligt Nationalencyklopedin (u.å.) 

och Sky (2009, s. 23), att det som presenteras i läromedel också kan kategoriseras enligt 

dessa fack.  

 

Vi har valt att analysera kvinnans representation i kontrast till mannens utifrån ett 

genusperspektiv. Genusperspektivet i en religionskontext utmärker sig bland annat 

genom att mannen utgör den generella normen och kvinnan anses vara det sekundära 

könet. Mannen likställs ofta med den religiösa människan, vilket åsidosätter kvinnan i 

den religiösa kontexten. Kvinnan representeras inte i religionsbeskrivningar, eftersom 

dessa enligt normen tillskrivs mannen. Relationen mellan könen utmärks oftast av en 

pågående makt- och dominansutövning mellan dem i samhället, vilket kan ge en 

avspegling i litteraturen. När kvinnoaspekten ska redogöras i en beskrivning av en 

religion sker detta oftast separat, för att inte blandas ihop med den andra, generella 
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beskrivningen. Kvinnoavsnitten har således en explicit presentation medan de generella 

beskrivningarna inom religionen implicit tilldelas mannen (Sky 2009, s. 23; Alvesson & 

Sköldberg 2017, s. 341). Kvinnoavsnitten tenderar att beskriva kvinnans ansvar i 

kontrast till mannens. Kvinnans ansvar kan beskrivas i termer av hur hushållet och 

familjen bör omhändertas av henne (Legge & Misra 1998, s. 95). Benägenheten att 

särskilja kvinnan ur patriarkala religioner anses dock inte längre vara befogat, eftersom 

religionerna börjar utvecklas till mer inkluderande, könsneutrala religioner (Young 

1987, s. 3; Legge & Misra 1998, s. 95). 

 

5. Presentation av styrdokumenten 
 

Vad ska lärarna tänka på när de väljer ut skolmaterial? Det kan besvaras av de 

styrdokument som det svenska skolväsendet bygger på, däribland skollagen, läroplanen 

och kursplanen. Nedan redovisas den mest väsentliga informationen för vår uppsats 

under utvalda rubriker från läroplanen för gymnasieskolan, som bygger på skollagen, 

och kursplanen för Religionskunskap 1. Våra återgivelser av styrdokumenten nedan 

finns att hitta i sin fulla form via bifogade bilagor.  

 

5.1. Läroplanen: Normer och värden 

Ett av skolans ansvarsområden är att upprätthålla de demokratiska värderingar som ska 

genomsyra utbildningen. Utöver de demokratiska värderingarna ska de mänskliga 

rättigheterna belysas och följas. Däribland ansvarar skolan för att arbeta aktivt mot ett 

mer jämställt och jämlikt klassrum. För att detta ska kunna åstadkommas behöver alla 

faktorer i klassrumsmiljön uppnå styrdokumentens krav (se Bilaga 1). Faktorerna som 

finns i klassrumsmiljön är således skolpersonal, elever samt de skolmaterial som 

används i undervisningen. Faktorerna som avgör ifall kraven uppnås kan beskrivas som 

ett träd. Skolpersonalen utgör stammen och det är där grenarna kan växa ut och frodas. 

En av grenarna är eleverna och utan stammen kan de inte utvecklas. 

Undervisningsmaterialet utgör den andra grenen. Den grenen är beroende av både 

stammen och den första grenen, eftersom det är skolpersonalen som väljer ut materialet 

men det är eleverna som kan bekräfta om materialet är användbart eller inte. Med hjälp 

av undervisningsmaterialet ska skolpersonalen aktivt vägleda eleverna till att följa 

styrdokumentens riktlinjer gällande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter 

(Gy11 2011, ss. 7–8). 
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5.2. Kursplanen: Ämnets syfte 

Syftet med kursen Religionskunskap 1 (se Bilaga 2) är att ge eleverna djupare kunskap 

om de olika världsreligionerna. Denna kunskap bygger på förståelse kring hur 

världsreligionerna kan yttra sig på ett samhälleligt plan, men också förståelse för den 

enskilde individens ”[...] upplevelse av mening och tillhörighet” (Skolverket 2010, s. 1). 

Med andra ord bör kursen bidra till att ge eleverna nyanserade perspektiv på religion, 

där både kollektiva mönster samt individuella erfarenheter får ta plats. Undervisningen 

ska ge verktygen eleverna behöver för att kunna analysera texter och begrepp som 

eleverna möter under kursens gång. Dessa verktyg ska även hjälpa eleverna att diskutera 

och analysera hur världsreligionerna står i förhållande till bland annat kön och 

sexualitet, samt utveckla förståelse och respekt för att det finns olika levnadssätt och 

olika sätt att se på världen (Skolverket 2010, s. 1). 

5.3. Kursplanen: Centralt innehåll 

Det som presenteras i kursplanens centrala innehåll (se Bilaga 3) ska genomsyra 

undervisningsupplägget och valet av läromedel. Det som det centrala innehållet berör 

bör även läromedlen beröra. Det ska således finnas kapitel i läromedlen som beskriver 

hur olika religioner kommer till uttryck i samhället och hos enskilda individer. 

Religionens påverkan på och relationen till samhälleliga hierarkier ska synliggöras och 

motverkas i texterna som eleverna tar del av. Kursen och läromedlen ska behandla hur 

identiteter kan stå i relation till religionerna och hur de kan komma till uttryck i de 

samhälleliga hierarkierna. Därmed ska kursens centrala innehåll återspeglas i 

litteraturen (Skolverket 2010, ss. 4–5). 

6. Läromedelsanalys  
 

De områden vi har valt att undersöka i våra tre utvalda läromedel berör Kvinnliga 

förebilder, Människosyn samt Språkliga faktorer. Vi har således valt att dela upp 

analysen i dessa tre avsnitt, för att framställa den på ett tydligt sätt. Avsnitten Kvinnliga 

förebilder och Människosyn analyseras på en innehållsnivå medan avsnittet Språkliga 

faktorer fokuserar på hur språket används och vad vi kan utläsa genom det. 
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6.1. Metodologisk tillämpning 
 

Med utgångspunkt i den hermeneutiska tolkningscirkeln har tre läsningar per 

judendomskapitel gjorts. Detta med anledning till att lägga fokus på ett avsnitt per 

läsning. Med hjälp av tolkningscirkeln har vi därmed kunnat uppfatta texten som en 

egen del och sedan förstå den delen i en helhet. Med hjälp av textanalysen har 

judendomskapitlet granskats utifrån de fyra riktlinjerna, vilka är en humanistisk, 

hermeneutisk, retorisk samt framställningsinriktad riktlinje. Att avsnitten Kvinnliga 

förebilder och Människosyn fokuserar på innehållet och avsnittet Språkliga faktorer 

fokuserar på vad språkanvändningen förmedlar är utvalt efter textanalysens riktlinjer. 

 

6.2. Kvinnliga förebilder 
 

Ett område som vi har valt att fokusera på vid genomläsning av judendomskapitlen är 

framställningen av kvinnliga förebilder. I och med att läromedelsförfattarna har 

definierat historiska judiska profiler, samt nutida media- och musikprofiler som 

kvinnliga förebilder, så är det dessa typer av profiler som vi under detta avsnitt kommer 

att undersöka. Eftersom vi utgår från ett genusperspektiv ges även en del fokus åt 

manliga förebilder, men störst fokus hamnar på de kvinnliga då vi utgår från ett mer 

kvinnoriktat genusperspektiv.  

6.2.1. Religion och sånt 1 

Det är en markant avsaknad av kvinnliga förebilder i judendomskapitlet. Kvinnliga 

förebilder presenteras varken i texten eller via bilder. Istället för att inkludera historiska 

och betydelsefulla kvinnor inkluderas endast de historiska patriarkerna Abraham och 

Mose. Däremot har inte Abraham fått en egen rubrik, som Mose fick, utan istället har en 

rubrik dedicerats till Messias. Mose beskrivs som en betydelsefull person. Han var även 

den som förmedlade Guds budskap till folket. Messias är det väsen som kommer skapa 

fred på jorden, istället för att fred enbart ska existera i himmelriket. Trots att Messias 

beskrivs som ett väsen, och behöver således inte vara mänsklig, tilldelas hen manliga 

attribut (Ring 2013a). 

6.2.2. Religion och sammanhang 1 och 2 

I judendomskapitlet har ett eget stycke dedicerats till den judiska, kvinnliga förebilden 

Lilit, som beskrivs vara en kvinnlig demon inom judiska myter. Lilit presenteras som en 
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skräckinjagande kvinna som utgör ett hot mot män. Hon var Adams första fru som tidigt 

krävde jämställdhet mellan dem. Lilit har en nedtonad roll i de religiösa skrifterna trots 

att hon var en stark och självständig kvinna. Lilit har blivit en symbol för styrka och 

självständighet och är en kvinnlig förebild vad gäller jämställdhet inom judendomen. I 

enlighet med Lilits nedtonade roll framkommer det i kapitlet att kvinnan generellt har 

en nedtonad plats i religiösa beskrivningar och heliga texter. Presentationen av Lilit i 

läromedlet utgör därmed bilden av vilka historiska kvinnliga förebilder som finns 

i judendomen. Vidare i kapitlet presenteras flertalet manliga förebilder, däribland 

Abraham, Mose samt en presentation av betydelsefulla kungar. Däremot är det stycket 

om Lilit som är längst i jämförelse med de manliga förebilderna. Abraham framställs 

som idealbild för judendomen eftersom han är stamfader för de abrahamitiska 

religionerna. Mose beskrivs ha den betydelsefulla rollen som budbärare av Guds 

budskap. Styckena om de manliga förebilderna har skildrats på en ytlig nivå medan Lilit 

har skildrats på en djupare nivå (Ring 2013b). 

6.2.3. En människa, tusen världar 

I detta judendomskapitel presenteras flertalet samtida och historiska kvinnliga 

förebilder. Vad gäller den historiska kampen om jämställdhet omnämns Sara, Rakel och 

Ester som framstående kvinnor, men dessa presenteras inte närmare än vid namn. I 

kapitlet presenteras även bland andra Frida Kahlo och Barbra Streisand som 

framstående judiska kvinnor, dock även dessa enbart vid namn. Skådespelerskan 

Nathalie Portman presenteras mer ingående med en bild och ett eget textstycke om vad 

den judiska identiteten har betytt för henne. Även den kvinnliga Rabbin Ute Steyer 

illustreras med bild och en kort bildtext, men inget eget stycke presenterar henne 

närmare. Utöver de kvinnliga förebilder som presenteras redogör författaren för 

historiska, manliga förebilder. Kung David och sonen Salomo tilldelas ett eget stycke, 

där deras betydande roll för judendomens historia och utveckling skildras. Abraham 

eller Mose presenteras inte med egna stycken, utan David och Salomo ersatte dem 

(Tuveson 2015). 
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6.3. Människosyn  
 

Det andra området vi har valt att inrikta oss på definierar vi som människosyn. Vi har 

valt att döpa avsnittet till Människosyn eftersom fokus hamnar på att undersöka hur 

kvinnan skildras i kontrast till mannen inom beskrivningarna av identitet, liv och 

förhållningsregler för judendomen.  

6.3.1. Religion och sånt 1 

Männen ges betydande plats kontinuerligt i kapitlet, eftersom de exempel som 

presenteras är kopplade till den judiska mannen. Det framkommer bland annat hur 

männen bör klippa sitt hår för att visa att de tillhör Guds folk, samt att de ska vara 

omskurna. Dessa två attribut kännetecknar att de är judar. En liknande beskrivning vad 

gäller kvinnan framkommer inte i läromedlet, vilket gör det tydligt att den judiska 

kvinnan exkluderas i beskrivningen. Kvinnan kan således inte leva upp till det exempel 

läromedelsförfattaren använder för att känneteckna en jude eftersom kvinnor inte blir 

omskurna eller klipper håret på samma vis som männen (Ring 2013a, s. 71). 

Sabbaten, som är en viktig judisk högtid, firas varje lördag. Denna dag är till för vila 

och återhämtning, samt att ägna sig åt sin tro genom att gå till synagogan. Varken djur 

eller människor ska arbeta under sabbaten. Hur män och kvinnor placeras i synagogan 

skiljer sig beroende på vilken judisk inriktning de tillhör. Mannen erhåller en vital roll 

inom synagogan, vilket åtskiljandet kvinnor och män emellan i synagogan illustrerar. 

Mannen beskrivs ha en vital roll inom gudstjänstgöringen och alla högtidsbeskrivningar 

riktar sig till honom (Ring 2013a, s. 76). 

Bar mitzva beskrivs kort som judiska pojkars konfirmation och firas när pojkar fyller 

tretton år. I samband med detta intar han titeln som budets son och blir religiöst myndig. 

Att bli religiöst myndig betyder att han hädanefter ansvarar för sina handlingar. Under 

ceremonin i synagogan får pojken läsa några rader ur Torahn och ceremonin avslutas 

med att pojken firas med gåvor och festligheter. Judiska flickor blir budets dotter när 

hon fyller tolv år och denna ceremoni kallas bat mitzva. Trots att flickornas ceremoni 

nämns redogör inte läromedelsförfattaren för hur ceremonin går till (Ring 2013a, s. 78). 

6.3.2. Religion och sammanhang 1 och 2 

Den judiska identiteten beskrivs som unik och personer födda av en judisk mor blir 

automatiskt judar. Att vara jude är inte enbart kopplat till den judiska tron, därmed kan 
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en person född av en judisk mor inte avsäga sig sin judiska titel. Personer som inte är 

födda av en judisk mor kan konvertera till den judiska tron och kan i enlighet med detta 

titulera sig som jude. För att en man ska få judiska barn behöver han skaffa barn 

tillsammans med en judinna. Männen kan med andra ord inte föra det judiska arvet 

vidare, utan det är endast judinnor som föder judiska barn (Ring 2013b, s. 94). 

Lilit beskrivs under avsnittet Kvinnliga förebilder ovan som en demonisk kraft som 

utgör ett hot mot männen. I enlighet med detta blir männen varnade i Talmud att vistas 

utomhus sena onsdags- och lördagsnätter. Det framkommer även att männen inte bör 

sova ensamma om nätterna. Män som inte följer dessa anvisningar löper större risk att 

bli förförda av Lilit. Det framkommer inget som tyder på att kvinnor skulle ha en 

liknande historisk, manlig demon som begränsar kvinnornas vardagliga liv (Ring 

2013b, s. 91). 

Pojkars bar mitzva erhåller en liknande beskrivning som i judendomskapitlet i Religion 

och sånt 1 (Ring 2013a). En pojke blir religiöst myndig när han fyller tretton år, vilket 

firas med en gudstjänst i synagogan där pojken får läsa ur Torahn. Vad gäller flickors 

bat mitzva framkommer det att ceremonin inte har en lika tydlig struktur som pojkarnas. 

Det ingår inte i kvinnans plikter att vara aktiv inom gudstjänstceremonin på samma sätt 

som männen, vilket betonas ytterligare av bristen på struktur för flickornas bat mitzva. 

Flickornas del presenterades efter pojkarnas, men de presenteras i samma utsträckning 

som varandra (Ring 2013b, ss. 110–111). 

Männen erhåller en vital roll inom synagogan som de växer in i redan från barnsben. 

Bland annat anses en vigsel som ogiltig om inte minst tio män närvarar vid ceremonin, 

oavsett hur många kvinnor som är närvarande. I denna del presenteras männen explicit 

och kvinnans roll uppfattas implicit. Om skilsmässa tas ut behöver kvinnan vänta i 92 

dagar innan hon får gifta om sig. När skilsmässa genomförs genomgår kvinnan en 

krävande process, men mannens del i skilsmässoprocessen presenteras inte (Ring 

2013b, s 111). 

6.3.3. En människa, tusen världar  

I judendomskapitlet presenteras kvinnan med den vitala uppgiften att föra religionen 

vidare. Däremot, trots sin betydelsefulla uppgift, har hon inte rätt att föra gudstron 

vidare eftersom det är mannens uppgift. Vidare beskrivs alla människor som Guds 
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utvalda folk, men avtalet mellan Gud och folket tecknades med hjälp av Abraham. 

Således blev Abraham människans språkrör (Tuveson 2015, ss. 99–102). 

De olika riktningar judendomen kan dela in sig i berör kvinnofrågan olika. Inom alla 

judiska riktningar förutom reformjudendom behövs minst tio män närvara för att en 

gudstjänst ska kunna genomföras, oavsett hur många kvinnor som finns närvarande. 

Kvinnans roll i gudstjänsten beskrivs tillsammans med den generella faktabeskrivningen 

av synagogan (Tuveson 2015, s. 107).  

När Bar och bat mitzva presenteras beskrivs barnen som jämlika och gör ingen skillnad 

på hur ceremonin framställs. Bat mitzva presenteras före bar mitzva, men i 

sammanfattningen framställs de ändå som likvärdiga. Dock presenteras inte bar och bat 

mitzva djupare än att nämna övergångsriten vid namn (Tuveson 2015, ss. 116).  

Hur en manlig jude ska klä sig beskrivs först mer ingående med bland annat hur 

huvudbonaden kippa kan föra mannen närmare Gud. Kvinnans klädkod i synagogan 

beskrivs med ett längre stycke, där det bland annat framkommer att kvinnan ska bära 

peruk när hon besöker synagogan. Därefter beskrivs hur tröjan och kjolen ska se ut och 

vilka längder de ska ha för att anses vara anständigt för en kvinna. Kvinnans del tar 

större plats än mannens (Tuveson 2015, s. 126). 

6.4. Språkliga faktorer 
  

I citaten nedan läggs vikten på de kursiverade orden. Kursiveringarna är således gjorda 

av oss och inte av läromedelsförfattaren, om det inte uttryckligen nämns i anslutning till 

citatet. Citaten är dessutom tagna ur sin kontext, men kommer att analyseras på ett sätt 

som påvisar citatens kontextuella relevans. Följande stycken inleds med ett citat från 

läromedlet och övergår till en analys av citaten.  

6.4.1. Religion och sånt 1 

“Människans ansvar är stort. Bibeln betonar att människan samtidigt är liten och 

bräcklig.” (Ring 2013a, s. 69, vår kursivering). Människan beskrivs som Guds avbild 

och enligt normen utgörs människobilden av en man. Citatet börjar således med att 

människans, det vill säga mannens, ansvar är stort. Däremot ges människan de attribut 

som ofta tillskrivs kvinnan, som liten och bräcklig ovan. Det sker en motsägelse i 

språkanvändningen. Mannen beskrivs som det underliggande huvudordet, men med det 

sekundära könets egenskaper.  



 

18 

 

 

“En jude skulle kunna svara […]” (Ring 2013a, s. 73, vår kursivering). Eftersom 

normen för människan är en man, tilldelas således benämningen jude i citatet också en 

manlig innebörd. Dessutom kan judar särskiljas i manliga och kvinnliga benämningar 

genom att kalla dem för jude eller judisk man och judinna. Denna tolkning görs med 

stöd av hur kapitlet är skrivet överlag samt i vilken kontext citatet är hämtat från.  

 

“[…] det judiska folket […]” (Ring 2013a, s. 73, vår kursivering). Det tidigare citatet 

har en manlig innebörd medan detta citat har en neutral innebörd. Den neutrala 

innebörden tillskrivs citatet eftersom ett helt folk omnämns. Eftersom det judiska folket 

betecknar en mångfald är det i det här fallet den avgörande faktorn för huruvida det blir 

en inkluderande eller exkluderande beskrivning av både manliga och kvinnliga judar. 

 

“På sabbaten ska människan vila, läsa och gå till synagogan.” (Ring 2013a, s. 76, vår 

kursivering). Som nämnt ovan är normen för människan en man. I citatet kan alltså 

människan ersättas med mannen. Dessutom är gudstjänsterna i synagogan mer riktad till 

den manliga judiska befolkningen och anses vara mindre viktig för den kvinnliga 

befolkningen. Därmed har citatet en maskulint inriktad innebörd. 

6.4.2. Religion och sammanhang 1 och 2 

“Om en jude får frågan om hur vi lär känna Gud […]” (Ring 2013b, s. 89, vår 

kursivering) och “En judisk man måste alltså få barn med en judinna för att barnet ska 

bli jude.” (Ring 2013b, s. 94 vår kursivering). Samma resonemang som i föregående 

kapitel går att applicera här, att begreppet jude kan ha en maskulin och feminin 

innebörd beroende på kontext. I första citatet får begreppet en maskulin innebörd 

eftersom den återspeglar den judiska människan, vilket standardiseras som en man. I det 

andra citatet å andra sidan tillskrivs begreppen explicita könsbeskrivningar. Den judiske 

mannen får följaktligen en maskulin innebörd och judinnan en feminin. Däremot får 

begreppet jude, som i första citatet blir maskulint, en neutral innebörd i det andra citatet 

då beskrivningen av barnet är könlöst.  

 

“Samtidigt framhåller Bibeln att människan är liten och bräcklig.” (Ring 2013b, s. 98, 

vår kursivering). Likt resonemanget i föregående kapitel med liknande citat utgör 

människan en manlig norm då denne beskrivs som Guds avbild. Däremot likställs 
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människan i det här citatet med egenskaperna liten och bräcklig, vilket gör att 

människan inte längre får den maskulina innebörden. I det tidigare, liknande citatet 

sattes människan i förhållande till ett stort ansvar, vilket kan argumenteras vara en 

maskulin tillskrivelse. Därmed kan detta citat kategoriseras som feminint inriktat.  

 

”På sabbaten ska man vila, läsa och gå till synagogan.” (Ring 2013b, s. 109, vår 

kursivering). Citatet får en mer neutral ton än vad liknande citat i kapitlet ovan 

tillskrivits. Om ordet man och människa sätts i kontrast till varandra blir det tidigare ett 

neutralt betingat ord medan det senare blir maskulint betingat. Därmed blir första 

hälften av citatet neutralt. Emellertid riktar sig ordet synagogan till de judiska männen, 

eftersom det är ett ansvarsområde som erhålls av dem. På så vis har citatet varken en 

neutral eller maskulin innebörd, utan ett mellanting. 

6.4.3. En människa, tusen världar 

“Förbundet mellan Gud och Abraham [...] är omskärelsen” och “Den är viktig för judisk 

identitet.” (Tuveson 2015, s. 101, vår kursivering). Genom att ställa omskärelse 

jämsides med judisk identitet tilldelas den judiska identiteten männen. Eftersom 

kvinnlig omskärelse inte sker inom judendomen framställs det indirekt som att kvinnan 

inte kan ha en judisk identitet. Förbundet som har tecknats mellan Gud och Abraham 

kommer därmed enbart beröra den manliga befolkningen och exkluderar den kvinnliga.  

 

”[…] att just de trodde på Gud och att Han såg en möjlighet att via dem sprida 

Gudstron. Detta förbunds tecken är Lagen. Denna består av 613 regler, mitzvot, som 

återfinns i Torah.” (Tuveson 2015, s. 102, vår kursivering). Citatet har en maskulin 

innebörd eftersom Gudstron, Lagen och Torah automatiskt tillskrivs en manlig 

betydelse då de tillhör gudstjänstceremonin i synagogan. I och med det kan dem ersättas 

med männen med tanke på att det är männen som enligt flera judiska inriktningar får 

sprida Guds budskap, läsa Lagen och vara nära och fysiskt röra Torahrullarna.  

 

”Här betonas ofta individens eget fria val att utöva religionen så som hen vill.” 

(Tuveson 2015, s. 112, vår kursivering). I detta citat har läromedelsförfattaren med hjälp 

av användningen av ordet individen frångått den manliga betingelsen som människa 

medför. När ett könsneutralt pronomen tillskrivs individen förstärks meningens neutrala 
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betydelse. Meningen får således betydelsen att alla, oavsett man eller kvinna, får utöva 

sin religion på sitt sätt.  

 

“För flickor kallas den bat mitzva, ’budens dotter’, och sker när de är tolv år gamla. För 

pojkar kallas den bar mitzva, ’budens son’, och genomförs när de är tretton år gamla. 

Barnen ska då ha lärt sig reglerna i Torah.” (Tuveson 2015, s. 116) (Torah är 

författarens kursivering, annars vår kursivering). I citatet väljer läromedelsförfattaren att 

redogöra för flickornas bat mitzva först, för att sedan redogöra för pojkarnas bar mitzva. 

Detta mönster, att flickornas del beskrivs före pojkarnas är ett mönster som inte tidigare 

skådats. Citatet avslutas med att barnen ska lära sig reglerna i Torah, vilket indikerar att 

detta gäller både flickor och pojkar då uttrycket är könlöst.  

 

“Kvinnan blir frestad av en orm, bryter mot Guds vilja och uppmanar sedan mannen att 

göra detsamma.” (Tuveson 2015, s. 116, vår kursivering). Citatet får kvinnan att framstå 

som en syndare i och med att hon bryter mot Guds vilja. Dessutom får hon mannen att 

göra detsamma, vilket kan tolkas som att det är kvinnans fel att även mannen har 

syndat. Ormen som frestar kvinnan är enligt myten Lilit i förklädnad. Därmed är det de 

två första kvinnorna i Bibeln som orsakar mannens ursprungliga synd.  

 

”För att få förlåtelse måste den som har felat genomgå vad som kallas teshuva. Det är en 

process som börjar med att syndaren inser vad hen har gjort, erkänner det och visar 

ånger.” (Tuveson 2015, s. 118, vår kursivering). När personen citatet berör omnämns 

tillskrivs personen inget kön. Genom att beskriva subjektet med den, syndaren och hen 

tas alla könsindikationer ifrån meningen. Enligt meningen betyder det att alla, kvinnor 

och män samt vuxna och barn, kan fela och synda men också att de alla kan bli förlåtna 

för det.  

 

“Det innebär att synen på manligt och kvinnligt för många judar och judinnor kanske 

endast i låg utsträckning eller inte alls påverkas av vad som står i Tanakh och Talmud.” 

(Tuveson 2015, s. 118) (Tanakh och Talmud är författarens kursivering, annars vår 

kursivering). Genom att presentera manligt och kvinnligt i anslutning till judar och 

judinnor tillskrivs de senare begreppen maskulina och feminina innebörder. Om judar 

skrivs separat från judinnor blir ordet judar följaktligen maskulint, då denna 

könstilldelning redan har gjorts i kapitlet. 
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7. Diskussion  

 

I analysen undersökte vi de tre utvalda läromedlen genom att jämföra dem med 

varandra med utgångspunkt ur ett genusperspektiv. I nästkommande avsnitt kommer 

tolkningarna från analysen diskuteras i relation till tidigare forskning och annan relevant 

litteratur. Vi kommer dessutom undersöka var läromedlen står i relation till 

styrdokumentens mål. Först diskuteras avsnitten Kvinnliga förebilder i alla tre 

läromedlen, sedan Människosyn och därefter Språkliga faktorer. Slutligen diskuteras 

Rings (2013a; 2013b) och Tuvesons (2015) läromedel i relation till styrdokumentens 

mål.  

 

7.1. Kvinnliga förebilder 
 

I skolans läromedel ska det enligt Eilard (2004, s. 242) och Skolverket (2006, s. 45) 

finnas en nyanserad representation för att bidra till att alla blir inkluderade. Denna 

inkludering finns inte i Rings (2013a) läromedel, där kvinnan lyser med sin frånvaro. 

Den markanta avsaknaden av kvinnliga förebilder i Religion och sånt 1 (Ring 2013a) 

kan därmed sägas exkludera kvinnor som grupp. I Religion och sammanhang 1 och 2 

(Ring 2013b) å andra sidan är det en skillnad gällande representationen av kvinnliga 

förebilder. Ring (2013b) har gett en grundlig presentation av den historiskt kvinnliga 

förebilden Lilit. Varför det är en avsaknad i det ena läromedlet men inte i det andra kan 

vi endast spekulera kring. En spekulation är att det första läromedlet som saknar 

kvinnlig representation fick kritik riktad mot sig på grund av bristen på skilda 

genusperspektiv och att det andra läromedlet var ett svar på kritiken.  

 

I En människa, tusen världar (Tuveson 2015) dediceras ett helt stycke till kvinnliga 

förebilder inom judendomen. Judendomens kvinnliga förebilder presenteras med hjälp 

av nutida media- och musikprofiler samt religiösa profiler. Genom att presentera kända 

kvinnliga personer som har en koppling till judendomen får eleverna något att relatera 

till. En reflektion är att Tuveson (2015) bidrar till att främja inlärningen för eleverna. 

Skådespelerskan Nathalie Portman är främst känd för sina filmer, men genom att 

porträttera henne i judendomskapitlet får eleverna kunskapen om att kända personer 

också tillhör olika religioner. Dessutom kommer eleverna alltid minnas att Nathalie 

Portman är judinna tack vare Tuvesons (2015) användning av mediaprofiler, vilket gör 

inlärningen lättare. I det här fallet kan det sägas att Nathalie Portman får agera ansikte 
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för religionens kvinnliga förebilder. Med hjälp av Eilards (2004, s. 242) artikel kan vi 

konstatera att Tuveson (2015) har presenterat läromedlet på ett inkluderande vis.   

 

Läromedelsförfattarnas tolkning av läroplanen kan avgöra hur läromedlet ser ut i 

slutändan. Det är deras tolkning som påverkar hur resultatet av läromedlet blir (Eilard 

2004, s. 260). Ring (2013a; 2013b) kan därmed anses motsäga sig själv, eftersom han i 

ena läromedlet verkar ha tolkat vad innehållet ska vara i ena läroboken på ett sätt medan 

i andra boken göra tvärtom. Eftersom det är läromedelsförfattarens tolkning av 

läroplanen, kursens syfte och de centrala innehållen anser vi att mellan dessa tre 

läromedel, har Tuveson (2015) tolkat innehållet på det mest inkluderande sättet och 

därmed presenterat fakta på det mest jämställda viset.  

En ny tendens har börjat visa sig både inom det religiösa, judiska livet och inom 

presentationer av det judiska livet, enligt Legge och Misra (1998, s. 113) och Svensson 

(2010, s. 86–87). Tendensen är bland annat att inte längre särskilja könen åt i 

faktabaserade beskrivningar. Denna tendens har inte kunnat urskiljas under avsnittet 

Kvinnliga förebilder hos de tre analyserade läromedlen. Två av tre läromedel, Tuveson 

(2015) och Ring (2013b), presenterar kvinnliga förebilder i egna stycken avskilt från de 

manliga förebilderna. Tuveson (2015) påvisar mer jämställda tendenser i sin text, när 

han presenterar både kvinnliga och manliga förebilder. Däremot presenteras de 

kvinnliga förebilderna separat, vilket betyder att Tuveson (2015) inte följer den nya 

tendensen som Legge och Misras (1998, s. 105, 113) och Svenssons (2010, s. 86–87) 

resultat visar. Ring (2013b) å andra sidan presenterar Lilit i relation till Adam, vilket 

möjligen kan vara en sammanföring av kvinnliga och manliga förebilder. 

Judendomskapitlet i Religion och sammanhang 1 och 2 (Ring 2013b) visar därmed 

tendenser som verkar följa Legge och Misras (1998, s. 113) och Svenssons (2010, s. 

86–87) resultat.  

Som nämnt ovan menar Svensson (2010, s. 82, 86–87) att kvinnor oftast presenteras 

separat från männen och i enskilda stycken. Kvinnorna i dessa stycken presenteras med 

termer som åsyftar en underlägsen position. Raphael (2016, s. 181) beskriver också att 

mannen framställs som det dominanta och överlägsna könet inom religion. Därför 

brukar kvinnan beskrivas som underordnad mannen. Att skriva om kvinnan i dessa 

termer åskådliggör enligt Svensson (2010, s. 86–87) en återspegling på hur 

genusmedvetna läromedelsförfattarna är. När Ring (2013b) redogör för förhållandet 
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mellan Lilit och Adam kan det tolkas som att Lilit bör vara underlägsen Adam, genom 

det faktum att hon är en kvinna och han är en man. Däremot, när vi läser i kapitlet, 

skildras Lilit som ett hot mot männen. Därmed kan Lilit inte vara underlägsen Adam, 

snarare tvärtom. Denna skildring strider mot Svenssons (2010, s. 82, 86–87) och 

Raphaels (2016, s. 181) beskrivning av det dominanta och överlägsna könet. Med tanke 

på Svenssons (2010, s. 82) tumregel att kvinnor oftare framställs som underlägsna 

jämfört med männen är detta således ett undantag från denna regel, eftersom det är Lilit 

som har makt över Adam.  

Genusforskningen i många religioner påvisar enligt Raphael (2010) att mannen står över 

kvinnan, och att detta kommer till uttryck inom flera olika aspekter, däribland genom 

faktabaserade beskrivningar i läromedel. Kvinnan får således den sekundära och 

underordnade positionen i relation till mannen. I Religion och sånt 1 (Ring 2013a) kan 

det tolkas som att han följer mönstret som Raphael (2010) beskriver, eftersom han 

endast lyfter de manliga förebilderna och enbart beskriver dem i en manlig kontext. 

Däremot, när Ring (2013b) lyfter fram Lilit bryter han mönstret och kontexten blir en 

manlig och kvinnlig. Tuveson (2015) är å andra sidan mer varsam att sätta ut explicita 

könsroller. Alla beskrivningar om både kvinnliga och manliga förebilder sätts under ett 

gemensamt normativt tak.  

Slutligen tolkar vi, från innehållet i Religion och sånt 1 (Ring 2013a), att kvinnan 

hamnar i mannens skugga eftersom han inte presenterar några kvinnliga förebilder. 

Läromedlet följer därmed det stereotypa mansperspektivet som Skolverket (2006, s. 42–

45) presenterar. När Ring (2013b) å andra sidan presenterar Lilit framhävs kvinnan ur 

mannens skugga, men trots det följer innehållet ändå det stereotypa mönstret eftersom 

det finns en brist på genusmedvetenhet (Skolverket 2006, s. 42–45). Tuveson (2015) 

bryter ofta mot mansperspektivet som Skolverket (2006, s. 42) beskriver när han 

presenterar ett större stycke med nutida och historiska kvinnliga förebilder. Å andra 

sidan följer han likväl det stereotypa mönstret att särskilja de kvinnliga och manliga 

avsnitten åt.  

 

7.2. Människosyn  
 

De läromedel som används i undervisningen bör enligt Eilard (2004, ss. 241–242) 

granskas för att belysa hur normer, vad gäller bland annat genus, kommer till uttryck 

och bidrar till en nyanserad representation av samhällets olika grupper. Eilard (2004, ss. 
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241–242) anser att detta är väsentligt för att elever som tar del av läromedlet ska känna 

sig inkluderade, och detta kan enbart ske när det finns en nyanserad representation. I 

enlighet med detta strider Religion och sån 1 (Ring 2013a) mot Eilards (2004, ss. 241–

242) resonemang om väsentligheten kring inkludering, eftersom Ring (2013a) endast 

låter män ta plats i judendomskapitlet. Detta kommer till uttryck genom att Ring 

(2013a) redogör för exempel som är direkt kopplade till den judiska mannen. Som ett 

exempel på detta lyfter Ring (2013a, s. 71) den judiska identiteten och exemplifierar 

den med omskärelse som attribut för att känneteckna identiteten, vilket gör att denna 

implicit riktas mot män med tanke på att det är de som blir omskurna. Ring (2013a, s. 

71) redogör inte för om någon liknande beskrivning tillskrivs kvinnan, vilket i sin tur 

exkluderar kvinnan från den judiska identiteten som enligt Svensson (2010, s. 83) kan 

bero på att hon avviker från det androcentriska. 

 

I Religion och sammanhang 1 och 2 beskriver Ring (2013b, s. 94) den judiska 

identiteten som unik i och med att man inte behöver vara aktivt troende för att titulera 

sig som jude. Alla som är födda av en judisk mor blir automatiskt judar oavsett om 

personen är troende eller inte. Fokus på den judiska identiteten läggs inte på huruvida 

mannen är omskuren eller inte, utan på att en jude bör vara född av en judisk mor. Med 

det sagt kan inte en man få judiska barn över huvud taget så länge modern inte är jude. 

Med andra ord är det kvinnan som helt och hållet för vidare det judiska arvet, vilket kan 

tolkas vara en stor uppgift att erhålla för den judiska identiteten. Trots detta exkluderas 

kvinnan ur den judiska identiteten i Religion och sånt 1 (Ring 2013a, s. 71) medan hon i 

Religion och sammanhang 1 och 2 (Ring 2013b, s. 94) beskrivs erhålla en vital roll för 

att föra den judiska identiteten vidare. Att det är mannens ansvar att föra den judiska 

tron vidare beskriver även Tuveson (2015, s. 120), men han poängterar att det främst är 

riktat mot sönerna. Detta tyder på att det i slutändan faller på mannen att föra vidare det 

religiösa arvet och att det inte är kvinnans ansvar, fastän det är hon som föder judiska 

barn och för vidare den judiska identiteten. Det finns således en skillnad mellan det 

religiösa arvet, som innefattar tron, och den judiska identiteten, som är titeln som jude. I 

och med denna exkludering av kvinnan från Rings (2013a) sida, men inkludering från 

Rings (2013b) och Tuvesons (2015) sida, följer två av tre läromedel Eilards (2004, s. 

241–242) argument av väsentligheten att inkludera alla grupper, i det här fallet båda 

könen.  
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Legge och Misra (1998, s. 105) menar att den judiska kontexten börjar få ett mer 

jämställt fundament och att den nyfunna jämställdheten influerar uppfattningen av det 

som presenteras. Ring (2013a) har däremot inte anammat denna jämställda uppfattning, 

varken i sina egna beskrivningar eller i de faktabaserade beskrivningar han redogör för. 

Ring (2013a, s. 71) exemplifierar attribut som tillskrivs Guds folk genom att beskriva 

hur männen bör klippa sitt hår för att kunna komma Gud närmare. Genom att Ring 

(2013a, s. 71) inte inkluderar kvinnor i sin beskrivning om hur de kan komma Gud 

närmare, exkluderas kvinnorna från beskrivningar av attribut som tillskrivs dem som 

tillhör Guds folk. Denna exkludering kan således bidra till en uppfattning om att 

kvinnor inte tillhör Guds folk. 

 

Religion och sammanhang 1 och 2 (Ring 2013b) bekräftar grundtanken om en 

utveckling till en mer jämställd judisk kontext som Legge och Misra (1998, s. 105) 

presenterar, eftersom han beskriver fakta kring bland annat synagogan med termer som 

kan avse både kvinnor och män. Detta presenteras även på samma sätt i Religion och 

sånt 1 (Ring 2013a), vilket gör att han inom den kontexten bidrar till en mer jämställd 

beskrivning. Därmed bryter Ring (2013a) mot sitt tidigare mönster att använda neutrala 

termer och därefter vinkla dessa till en maskulin riktning, men efter denna beskrivning 

om synagogan återgår han till sitt vanliga, maskulina mönster. Ring (2013b) förmedlar 

ett neutralt mönster inom flera avsnitt, genom att använda sig av generella begrepp som 

numera kan tillskrivas både maskulina och feminina innebörder. Detta bringar återigen 

tankarna, som nämnt ovan, till att Religion och sammanhang 1 och 2 (Ring 2013b) är en 

uppdatering och svar på kritik som riktades mot Religion och sånt 1 (Ring 2013a). 

 

Tuvesons (2015) läromedel beskriver fakta om judendomen med en mer samtida 

samhällsföreställning gällande jämställdhetsfrågan, vars pågående samhällsutveckling 

Legge och Misra (1998, s. 105) argumenterar för. De generella beskrivningarna avser 

både män och kvinnor, om inte Tuveson (2015) aktivt har gjort en uppdelning av könen. 

Vidare kan det urskiljas att kvinnor får ta mer plats inom en del områden än vad männen 

får. Detta kan dock bero på att dessa områden nästan fullt ut berör endast kvinnornas del 

och då kan Tuveson (2015) aktivt ha valt att inte inkludera män. Hur genusmedveten 

Tuveson (2015) faktiskt är och om han aktivt har framhävt kvinnorna mer än männen 

kan vi omöjligt veta och därför kan vi endast spekulera i frågan. 
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Svensson (2010, s. 82) menar att kvinnor tenderar att beskrivas i separata delar och i 

termer av underlägsenhet, vilket bland annat syns i resonemangen för Kvinnliga 

förebilder ovan. I Religion och sånt 1 redogör Ring (2013a, s. 78) för hur kvinnor 

placeras i synagogan och detta görs även i förhållande till männen. Beroende på vilken 

judisk inriktning kvinnan tillhör placeras hon på olika ställen i synagogan. Gemensamt 

för de flesta inriktningarna är dock att kvinnan inte erhåller samma platser som männen, 

utan ofta placeras längre bak eller på läktare, vilket visar tendenser att kvinnan hamnar i 

en underlägsen position. I Religion och sammanhang 1 och 2 beskriver Ring (2013b, s. 

111) att minst tio män måste närvara vid en gudstjänst, till exempel bröllop, för att den 

ska kunna genomföras oberoende av hur många kvinnor som närvarar. Detta tyder, likt 

placering i synagogan, på att kvinnor inte erhåller en lika hög roll som männen inom det 

religiösa livet i synagogan. Att männen inom den religiösa kontexten erhåller fullt 

utrymme och kvinnorna enbart får en begränsad del bekräftar även Raphael (2016, ss. 

181–182). Genom att en gudstjänst är beroende av att det måste finnas tio män 

närvarande, bekräftas Svenssons (2010, s. 82) och Raphaels (2016, ss. 181–182) 

beskrivning av männens aktiva roll inom synagogan. Eftersom detta är religiösa fakta 

kan Rings (2013a; 2013b) faktamässiga innehåll inte ifrågasättas, men å andra sidan 

skulle en mer utvecklad redogörelse för kvinnans position inom synagogan kunna 

presenteras.  

 

Vidare redogör Svensson (2010, s. 87) för att kvinnan oftast beskrivs i samband med 

hur hemmet bör skötas samt vid beskrivningar som avser kvinnor, vilket följer 

Tuvesons (2015, s. 120) redogörelse gällande att kvinnor har särskilda plikter som berör 

hemmet. Det är även upp till kvinnan att föra kunskapen kring plikterna i hemmet 

vidare till sina döttrar. Detta går således mot den jämställda linje Tuveson (2015) följde 

innan som bekräftade Legge och Misras (1998) resultat för samhällsutvecklingen. 

Däremot, likt Ring (2013a; 2013b) ovan, har Tuveson (2015) beskrivit religiösa fakta. 

Det är således läromedlets fakta som strider mot Legges och Misras (1998) resultat om 

ett mer jämställt judiskt samhälle. 

 

Skolverket (2006, ss. 28–33, 42–45) och Blumberg (2008, s. 28) beskriver att resultaten 

från deras granskningar och fältstudier pekar på att läromedel ofta har ett manligt 

genusperspektiv. Blumberg (2008, s. 32) menar å andra sidan att Sveriges läromedel har 
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en ökad genusmedvetenhet, men enligt Skolverket (2006) kommer inte detta till känna 

på samma frekventa vis som önskas. Huruvida dessa tre läromedels judendomskapitel 

har en framstående genusmedvetenhet jämfört med andra läromedel, både från Sverige 

och runt om i världen, är för oss inte möjligt att resonera kring. Under avsnittet 

Människosyn följer Religion och sånt 1 (Ring 2013a) Skolverkets (2006) resultat 

gällande att inte skildra flera perspektiv i texten, medan Religion och sammanhang 1 

och 2 (Ring 2013b) och En människa, tusen världar (Tuveson 2015) bryter mer mot 

Skolverkets (2006) resultat och därmed bekräftar Blumbergs (2008) resultat. 

 

7.3. Språkliga faktorer 
 

Läromedel har ofta en given könsinriktning på innehållet, GBIT, vilket oftast riktar sig 

mot det manliga (Blumberg 2008, s. 24). Ring (2013a) använder sig generellt av ett 

icke-genusmedvetet språk i judendomskapitlet. Det framkommer bland annat genom 

hur Ring (2013a, s. 73) beskriver ordet jude i citatet som återges i analysen på ett sätt 

som implicit riktar sig mot män. Ett annat citat från Ring (2013a, s. 73) går å andra 

sidan mot det första citatet, eftersom där används benämningen det judiska folket med 

en neutral innebörd. Det andra citatet inriktar sig således inte till ett manligt innehåll 

och därmed följer inte det citatet GBIT som Blumberg (2008, s. 24) redogör för. 

Däremot presenterar Blumberg (2008, s. 32) även att det, med hjälp av den svenska 

läroplanen, finns riktlinjer som läromedelsförfattarna måste förhålla sig till gällande 

genusmedvetenhet och jämställdhet i texterna. Om de presenterade citaten för Rings 

(2013a) läromedel kopplas samman med resultatet som Skolverket (2006, ss. 28–33, 

42–45) redogjort för, visar det att språkanvändningen i läromedlet inte är nyanserat och 

inkluderande. Däremot, som exemplet om det judiska folket ovan visar, är inte hela 

kapitlet tomt från genusmedvetenhet, men genusmedvetenheten förekommer så pass 

sällan att det inte kan anses vara ett frekvent val från läromedelsförfattaren.  

 

Om Rings (2013b) språkanvändning granskas och tolkas kan det sägas vara mer i linje 

med hur läromedlen enligt Blumberg (2008) ska vara inkluderande. Vissa citat som har 

återgivits i analysen ovan för Religion och sammanhang 1 och 2 (Ring 2013b) är även 

använda i Religion och sånt 1 (Ring 2013a), men vissa skillnader har skådats i citaten. 

Ring (2013b) visar att kvinnan inkluderas mer i de generella beskrivningarna som ofta 

annars tilldelas en manlig innebörd. Ett exempel som både kan bevisa och motbevisa att 
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Ring (2013b) följer den genusmedvetenhet Blumberg (2008, s. 32) beskriver är det 

första och andra citatet, som innefattar olika sätt att benämna begreppet jude (se sida 18 

ovan). Beroende på kontext går det att utläsa vilket kön begreppet riktar sig mot, där 

Ring (2013b, s. 89) å ena sidan använder begreppet jude på ett sätt som riktar sig mot en 

man. Begreppet i det andra citatet å andra sidan får en neutral innebörd eftersom det 

sätts i en kontext där det könlösa barnet får benämningen jude (Ring 2013b, s. 94). 

Kontexten har i det här läromedlet en väsentlig roll i tolkningsprocessen, eftersom 

begrepp tolkas olika beroende på i vilket sammanhang de används. Språkanvändningen 

är mer nyanserad och återger flera genusperspektiv, men den följer ändå de stereotypa 

framställningarna att skilja kvinnor och män åt när det kommer till beskrivningar. 

Därmed följer Ring (2013b) Skolverkets (2006, s. 42–45) resultat gällande stereotypa 

framställningar, men går emot när det kommer till att enbart presentera fakta ur ett 

perspektiv.  

 

Till skillnad från Rings (2013a; 2013b) läromedel använder Tuveson (2015) ett 

nyanserat språkbruk för att återge fakta på ett inkluderande sätt. Tuveson (2015) 

förefaller att använda språket på ett mer jämställt vis. Ett exempel på detta är när 

Tuveson (2015) använder pronomenet hen. Ofta tillskrivs subjekten i texten en 

könsneutral roll, vilket bidrar till att alla grupper inkluderas. Eftersom Tuveson (2015) 

gör valet att ibland använda könsneutrala pronomen kan eleverna som använder 

läromedlet känna tillhörighet till innehållet. Blumberg (2008) menar att eftersom ett 

läromedel utgör cirka åttio procent av undervisningen är det väsentligt att alla elever ska 

känna sig inkluderade för att gynna inlärningen. Om en grupp exkluderas, reduceras 

viljan för den utsatta gruppen att fortsätta läsa innehållet. Eftersom läroböcker enligt 

Blumberg (2008, s. 24) tenderar att riktas mot de manliga läsarna, kan kvinnornas 

exkludering bidra till sämre inlärning. Tuveson (2015) bidrar således till en gynnsam 

undervisning när inkluderande, könsneutrala benämningar görs. Om Tuvesons (2015) 

läromedel sätts i relation till Skolverkets (2006) rapport ser vi att Tuveson (2015) bryter 

mot det mönster om bristande genusmedvetenhet som rapporten antyder. Det betyder att 

Tuveson (2015) har en mer genomgående genusmedvetenhet i judendomskapitlet. För 

att bryta mot det stereotypa mönstret, att kvinnan anses vara det sekundära könet, 

beskrev Tuveson (2015, s. 116) flickornas bat mitzva före pojkarnas bar mitzva. 

Därmed kan det tolkas att Tuveson (2015) aktivt har valt att bryta mot mönstret, för att 

inte följa normen. 
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7.4. Styrdokument och teoretiskt perspektiv 
 

Rings (2013a; 2013b) och Tuvesons (2015) läromedel har i judendomskapitlet både 

inkluderat och exkluderat kvinnan. Eftersom läroplanen vill främja ett mer jämställt och 

jämlikt klassrum, behöver läromedlen vara jämställda då skolmaterialet utgör en 

betydande del för den jämställda undervisningen (Gy11 2011, ss. 7–8; Blumberg 2008). 

Som tidigare nämnts har Religion och sånt 1 (Ring 2013a) visat tendenser på mer 

exkludering än inkludering av kvinnan i judendomskapitlet, vilket i sin tur resulterar i 

ett icke jämställt perspektiv. En nyanserad genusmedvetenhet, det vill säga att lyfta fram 

kvinnan från det manliga, kan således tolkas vara obefintlig i Rings (2013a) kapitel. 

Därmed har han inte följt de normer och värden som riktlinjerna i läroplanen åsyftar. 

Genom att inte presentera ett jämställt judendomskapitel har dessutom ämnets syfte inte 

kunnat uppnås, i och med att innehållet ska främja jämställdhet och jämlikhet för både 

enskilda individer och grupper. Det centrala innehållet har å andra sidan uppnåtts, men 

med liten marginal. De ämnen som ska presenteras, presenteras. Men texten bidrar inte 

till ett nyanserat kvinnoinriktat genusperspektiv (Skolverket 2010, s. 1–5). Ring (2013a) 

uppfyller inte styrdokumentens riktlinjer till fullo och hans läromedel bekräftar vad det 

kvinnoinriktade genusperspektivet visar. Judendomskapitlet följer således mönstret som 

det teoretiska perspektivet påvisar (Sky 2009, s. 23; Alvesson & Sköldberg 2017, s. 

341), och följer inte Youngs (1987, s. 3) och Legge och Misras (1998, s. 95) 

beskrivningar angående att sluta särskilja könen åt i texter.  

 

Religion och sammanhang 1 och 2 (Ring 2013b) är nästintill motsats till Religion och 

sånt 1 (Ring 2013a), eftersom Ring (2013b) uppfyller läroplanens riktlinjer gällande 

normer och värden mer än i Ring (2013a). Trots det finns det även brister angående 

uppfyllandet av riktlinjerna i detta judendomskapitel (Ring 2013b). Dock, trots 

bristerna, kan läromedlet bidra till en mer jämställd klassrumsmiljö, eftersom alla 

individer och grupper representeras i texten (Gy11 2011, ss. 7–8). I fråga om ämnets 

syfte och centrala innehåll uppfyller Ring (2013b) riktlinjerna mer än Rings (2013a) 

andra läromedel. Det som ska presenteras innehållsmässigt, presenteras och det påvisar 

en mer aktiv genusmedvetenhet (Skolverket 2010, ss. 1–5). Utifrån detta tolkar vi att 

läromedlet till viss del inte följer mönstret som genusperspektivet innebär. Detta 

eftersom kvinnor och män fortfarande särskiljs till egna stycken och att de generella 

beskrivningarna till största del tillskrivs mannen (Sky 2009, s. 23; Alvesson & 
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Sköldberg 2017, s. 341). Trots förbättringar gällande att uppfylla styrdokuments mål, 

följer ändå inte detta judendomskapitel de tendenser som Young (1987, s. 3) och Legge 

och Misra (1998, s. 95) föreslår.  

 

Tuvesons (2015) judendomskapitel är det som skiljer sig mest från de andra två. I 

förhållande till läroplanens riktlinjer angående normer och värden följer Tuvesons 

(2015) kapitel dessa mest, jämfört med de andra läromedlen. Tuveson (2015) bidrar till 

ett jämställt klassrum när han bland annat använder sig av könsneutrala pronomen. När 

han beskriver flickornas ceremoni före pojkarnas bekräftas det att det finns en 

genusmedvetenhet (Gy11 2011, ss. 7–8; Blumberg 2008). Riktlinjerna från ämnets syfte 

följer Tuveson (2015) i sitt läromedel genom att han anammar syftets kärna, att 

presentera nyanserade perspektiv. För det centrala innehållet har han inte uteslutit några 

väsentliga fakta, vilket betyder att han även uppfyller dessa mål. I relation till det 

kvinnoinriktade genusperspektivet kan det tolkas att han följer, mer än de andra, de 

tendenser som Young (1987, s. 3) och Legge och Misra (1995, s. 95) presenterar. I 

motsats till de andra läromedlen (Ring 2013a; 2013b) bryter Tuveson (2015) till stor del 

mot det könsnormativa och stereotypa mönster som Sky (2009, s. 23) och Alvesson och 

Sköldberg (2017, s. 341) beskriver. Dock är det väsentligt att poängtera att Tuveson 

(2015) ändå följer det könsnormativa och stereotypa inom vissa områden, vilket har 

klargjorts under analysen och diskussionen. 

 

8. Slutsats  
 

8.1. Uppnår judendomskapitlen jämställdhetsmålen? 
 

Det kan, efter analysen och diskussionen, konstateras att resultaten om 

judendomskapitlens jämställdhet varierar. Enligt jämställdhetsmålen i Gy11 (2011, s. 1–

2) uppnår Religion och sånt 1 (Ring 2013a) dem minst. Religion och sammanhang 1 

och 2 (Ring 2013b) bedömer vi har ett judendomskapitel som uppnår 

jämställdhetsmålen på ett mer tillfredställande vis, däremot inte tillräckligt mycket för 

att anses vara genomgående inkluderande. En människa, tusen världar (Tuveson 2015) 

skiljer sig markant från de andra två läromedlen, eftersom det judendomskapitlet 

beskriver judendomen på ett jämställt sätt. Ring (2013a; 2013b) tenderar, enligt vår 

tolkning, att följa mönstret för det kvinnoinriktade genusperspektivet, det vill säga att 

sätta kvinnan i en sekundär position. Tuveson (2015) följer också dessa tendenser när 
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det kan anses vara nödvändigt, men avviker från det stereotypa mönstret när kontexten 

inte erfordrar en särskiljning könen emellan. Dock är detta resultat byggt på förhållandet 

mellan dessa tre läromedel, men om andra läromedel skulle granskas eller läggas till i 

analysen skulle andra resultat kunna uppnås. Dessutom är denna slutsats resultatet av 

vår tolkning, vilket betyder att andra personer skulle kunna få skilda intryck och därmed 

tolka samma läromedel på olika sätt.  

 

8.2. Hur framställs kvinnan i kontrast till mannen? 
 

En sammanfattning av vad tidigare forskning bidrog med till den här 

läromedelsanalysen är att kvinnan inom religionssammanhang oftast hamnar på en 

sekundär plats i relation till mannen, hon beskrivs i termer av underlägsenhet medan 

mannen framställs som familjens och religionens överhuvud. Med den kunskapen om 

vad genusnormen säger i bagaget kan vi konstatera att vårt resultat angående hur 

kvinnan framställs i kontrast till mannen i judendomskapitlen både bekräftar och 

avviker från vad vi har funnit i tidigare forskning. Religion och sånt 1 (2013a) är ett 

praktexempel på vad tidigare forskning har presenterat. Läromedlet följer nämligen den 

norm som sätter kvinnan i mannens skugga och bryter oftast inte mot den stereotypa 

genusuppfattningen. Därmed kan det konstateras att resultatet av analysen av Religion 

och sånt 1 (Ring 2013a) bekräftar den kunskap som tidigare forskning bidrog med. 

Religion och sammanhang 1 och 2 (Ring 2013b) pendlar mellan att bekräfta och avvika 

från hur genusnormen ser ut inom religionsbeskrivningar. De två läromedlen följer 

normen och sätter kvinnan i bakgrunden, men det kan inte sägas vara så pass transparent 

att hela läromedlen förloras i det. Ett praktexempel på ett avvikande läromedel i 

jämförelse med tidigare forskning i denna läromedelsanalys är Tuvesons (2015) En 

människa, tusen världar. Tuveson (2015) bryter mot normen som den tidigare 

forskningen visar och ger en känsla av genusmedvetenhet. Dessa resultat har färgats av 

den kunskap som tidigare forskning och genusperspektivet har bidragit med. Skulle vi 

inte ha haft detta i åtanke vid granskningarna av läromedlen, skulle det inte vara lika 

säkert att vi hade fått samma resultat.  
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9. Avslutning  
 

Trots att samhället har varit androcentriskt i praktiskt taget alla tider, sker nu en 

förändringsprocess. Med tanke på att det har varit en manlig norm för både uppbyggnad 

och utveckling av samhällsstrukturen är det inte konstigt att läromedlen fortfarande bär 

på de tendenser som har präglat samhället genom historien. Den förändringsprocess 

som försöker bilda ett jämställt samhälle kan anses vara relativt ny, vilket betyder att 

alla delar av samhället behöver ha tid att förändras och anpassas (Sky 2009, s. 11). Det 

betyder i sin tur att det kan ta tid att byta ut gymnasieskolans läromedel på så vis att de 

går i linje med samhällsutvecklingen. Vad gäller skolans jämställdhetsmål framgår det i 

bakgrunden för detta arbete att skolan, sedan Lgy 70, ska främja ett jämställdhetstänk. 

Hur lång tid det kan tänkas ta innan jämställdhet genomsyrar skolans läromedel går inte 

att svara på. Kanske kan det i framtiden finnas mer jämställda läromedel och kanske 

kommer det vara ovanligt att hitta läromedel som bara framhäver mannens perspektiv. 

För att komma till den punkten, behöver förändringsprocessen börja någonstans och vår 

läromedelsanalys visar att denna förändringsprocess har påbörjats.  

 

9.1. Läromedelsanalysens bidrag 
 

Uppsatsen har bidragit till att öka genusmedvetenheten i diskursen gällande läromedel i 

skolan. Att förändringsprocessen har påbörjat kan åskådliggöras med hjälp av 

uppsatsens resultat, eftersom de granskade läromedlen har publicerats under olika 

tillfällen och det senaste är det mest jämställda. Utöver det har uppsatsen bidragit till att 

medvetandegöra att genusforskning är ett aktuellt och väsentligt ämnesområde som 

behöver anammas inom alla områden, däribland skolvärlden. Den tidigare forskningen 

som har presenterats i uppsatsen har indikerat på att läromedel i gymnasiet och 

religionsbeskrivningar börjar röra sig mot en mer jämställd nivå. Dock har denna 

information inte kunnat återfinnas inom ett och samma ämnesområde, utan fragment 

från avhandlingar och artiklar inom genusforskning, religionsvetenskap samt 

skolforskning har tagits ut för att kunna skapa en förståelse över problematiken 

uppsatsen behandlar. Däremot, i och med denna uppsats, har dessa fragment från 

tidigare forskning skapat en helhet inom ett och samma område. Uppsatsen har således 

bidragit till att skapa en enhetlig bild av hur genusfrågor inom 
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religionskunskapsundervisningens stoff kan uppmärksammas för att skapa en mer 

jämställd och jämlik skola.  

 

9.2. Metodens bidrag 
 

Textanalysens riktlinjer har hjälpt oss tydliggöra textens budskap i enskilda delar som 

sedan tillsammans har bidragit till att se helheten. Riktlinjerna har således bidragit till 

att kunna se hur man kan uppfatta och granska texten på olika vis. Texten fragmenteras 

för att i slutändan kunna bilda en helhet. Hermeneutiken har hjälpt oss med hur vi skulle 

röra oss i texten, från att först titta på en del för att sedan kunna förstå och tolka 

helheten. Förståelsen och tolkningen blev djupare för varje genomläsning vi gjorde. 

Tillsammans har metoderna gett oss de verktyg vi behövde för att fullfölja 

tolkningsprocessen. Genom genusteoretisk analys har vi kunnat urskilja hur kvinnan 

skildras i kapitlet om judendom i tre läromedel på gymnasiet.  

 

9.3. Framtida forskning 
 

För framtida forskning skulle fler läromedel och fler delar i läromedlet kunna granskas. 

Som nämnt i Presentationen av styrdokumenten, är det eleverna som kan bekräfta hur 

läromedlet mottas i undervisningen. Därmed skulle en empirisk fältstudie kunna göras i 

gymnasieskolorna som använder sig av dessa läromedel i undervisningen. Eftersom det 

är begränsat med tid för lärarna att hinna kritiskt granska varje läromedel de använder, 

kan det vara intressant att ta del av deras synpunkter kring hur ett bra läromedel skulle 

kunna se ut. Intervjuer med skolledning, lärare och elever skulle således kunna göras, 

för att undersöka hur de uppfattar materialet.  
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11. Bilagor 
 

11.1. Bilaga 1: Läroplanen Gy11 

 

2.2 Normer och värden 

Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränk-

barhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor. 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 

samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk 

vardaglig handling. 

 

Mål 

Skolans mål är att varje elev 

• kan göra medvetna ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rät-

tigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga 

erfarenheter, 

• respekterar andra människors egenvärde och integritet, 

• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling 

samt medverkar till att hjälpa människor, 

• kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i 

livsvillkor, kultur, språk, religion och historia, 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen, och 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv. 

Riktlinjer 

Alla som arbetar i skolan ska 

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 

ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, 
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• i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och 

utanför vårt land, 

• aktivt främja likabehandling av individer och grupper, 

• uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder för att motverka, förebygga och 

förhindra alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, 

• visa respekt för den enskilda eleven och ha ett demokratiskt förhållningssätt, och 

• i skolans arbete med normer och värden uppmärksamma de möjligheter och 

risker som den ökande digitaliseringen medför. 

Läraren ska 

• klargöra det svenska samhällets grundläggande demokratiska värden och de 

mänskliga rättigheterna samt med eleverna diskutera konflikter som kan uppstå 

mellan dessa värden och rättigheter och faktiska händelser, 

• öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, 

uppfattningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa, 

• klargöra skolans normer och regler och hur dessa är en grund för arbetet, och 

• tillsammans med eleverna diskutera och utveckla regler för arbetet och 

samvaron i gruppen.  

(Gy11 2011, s. 7–8) 
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11.2. Bilaga 2: Kursplanen för Religionskunskap 1 
 

 

Ämne – Religionskunskap 

 

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen 

men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och 

livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar 

och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens 

betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet. 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar 

och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och 

olika tolkningar när det gäller dessa. Kunskaper om samt förståelse för kristendomen 

och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund 

som ligger till grund för det svenska samhället. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt 

i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och 

människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och 

leva i ett samhälle präglat av mångfald. Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur 

relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel 

beträffande frågor om skapelse och evolution. 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors 

moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska 

ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och 

trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka 

och leva. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur 

religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk 

bakgrund. 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt 

granska källor i digital och annan form, diskutera och argumentera. 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande: 
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1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och 

perspektiv. 

2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. 

3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt 

förmåga att analysera dessa 

4. Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller. 

5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra 

religioner och livsåskådningar. 

(Skolverket 2010) 
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11.3. Bilaga 3: Kursplanen för Religionskunskap 1 
 

Centralt innehåll  

 
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

 

- Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras 

kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i 

Sverige och i omvärlden. 

- Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. 

- Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. 

- Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till 

religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, 

sociala medier samt historiska och nutida händelser. 

- Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 

samhällsdebatten. 

- Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur 

dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott 

liv och ett gott samhälle kan vara. 

- Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga 

världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. 

(Skolverket 2010)  

 

 

 

 


