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1. Inledning 

 

Som lärare anser jag att det är viktigt att veta vilka bilder och signaler läroböcker ger till 

eleverna. Läroboken som arbetsredskap har haft, och har fortfarande idag en stark ställning i den 

svenska skolan. Jag har tidigare skrivit ett examensarbete på Lärarprogrammet 60p. om vilka 

bilder som fanns utvalda att representera judendomen, och vad de förställde i tre läroböcker 

för gymnasieskolan. I examensarbetet koncentrerade jag mig på att ta reda på vilken funktion 

bilden har i en lärobok. Till min hjälp hade jag då Leif Bergs bok Lärobok om läroböcker 

(1991), där han tar upp de olika funktioner en bild i en lärobok kan ha – motiverande, dekora-

tiv, informativ, icke-dekorativ eller reflekterande. 

 

Nu skulle det vara intressant att som C-uppsats arbeta vidare på detta tema. Jag tänkte nu 

istället använda mig av en religionsdidaktisk vinkling genom att göra en genusanalys av både 

bild och text i fyra läroböcker för gymnasieskolan. Läroplanen och kursplanerna för religi-

onskunskap i gymnasieskolan ställer också krav på genusperspektiv i undervisningen. I 

läroplanen står det att utbildningen ska vara likvärdig. ”Skolan skall aktivt och medvetet 

främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla 

sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt eller manligt.”1 Det står även att läsa att 

lärarens riktlinjer är att ”se till att innehåll och uppläggning speglar både manliga och kvinnli-

ga perspektiv.”2 Nu ska det bli intressant att se om dessa fyra läroböcker klarar av att leva upp 

till detta. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att jag i min religionsdidaktiska studie ska undersöka hur kvinnor framställs i jämfö-

relse med män i de fyra religionskunskapsböckernas avsnitt om judendomen. Om det nu finns 

en skev fördelning gällande det bild och textmaterial som finns, hur kan man då förklara det? 

Syftet med uppsatsen är också att ta reda på i vilken mån dessa fyra läroböcker i religionskun-

skap kan uppfylla genusaspekten, då det står i kursplanerna att ”skolan aktivt och medvetet 

skall främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”.3 

 

                                                 
1 Lpf 94, s.38. 
2 Lpf 94, s.45. 
3 Kursplanerna för religionskunskap s.3. 
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I uppsatsen utgår jag från följande frågeställningar: 

 Hur framställs män respektive kvinnor i de fyra religionskunskapsböckernas avsnitt om 

judendomen? 

 Blir kvinnor och män i lika hög grad representerade i text och bild? 

 Om det finns en skev fördelning gällande representationen av män och kvinnor i bild- och 

textmaterialet, hur ska man förklara detta? 

 

1.2 Avgränsningar och metod 

Anledningen till att jag har valt att granska text och bilder i just dessa fyra religionsläroböcker 

är att religionslärare som arbetar på de tre kommunala gymnasieskolorna i Gävle använder 

just dessa böcker i sin undervisning. Vasaskolans gymnasium använder sig av Liv och mening 

– stora boken (2002) en lärobok som används i både A- och B-kursen och är skriven av 

Gunilla Rundblom och Leif Berg. Borgarskolans gymnasium använder sig av Religion och 

sammanhang – religionskunskap kurs AB (2003) skriven av Börje Ring, samt Religion och 

sånt – religionskunskap A (2000), även den skriven av Börje Ring. Slutligen har vi Pol-

hemskolans gymnasium som använder sig av Söka svar – religionskunskap kurs A & B, 

(2000) skriven av Malin Mattsson. 

 

Metoden jag har valt att använda mig av är text- och bildanalys. Den metoden syftar till att 

analysera en texts och en bilds mening och möjliga konsekvenser. I undersökningsdelen har 

jag tittat på hur män och kvinnor beskrivs i läroböckernas bild- och textmaterial ur ett genus-

perspektiv. 

 

När jag ska analysera texten och bilderna i läromedlen så kommer jag att beskriva vad det är 

jag ser på bilderna och hur jag uppfattar dem. Vad jag kommer att se i bilderna är naturligtvis 

påverkat av den förkunskap jag redan har om judendomen. 

 

1.3 Forskningsbakgrund 

Tanken med att skriva denna C-uppsats är att den kan fylla ett tomrum i forskningen om 

genus och judendom. Det har på senare år kommit ut några få uppsatser som tar upp lärome-

del, genus och judendom. Fortfarande är det främst Islam som står som föremål för genus- 

och läromedelsgranskningar. 
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En uppsats i vilken författarna granskar genus och läromedel är Therese Hedmans och Karin 

Omarks C-uppsats Befäster skolan traditionella genussystem? Syftet med deras uppsats är att 

undersöka huruvida läromedlen i årskurs åtta befäster en traditionell syn på genus och kön. De 

vill också undersöka om det finns möjlighet för eleverna att själva bilda sig en uppfattning om 

genus eller om de blir styrda åt ett visst håll i läroböckerna. De utgår från en diskursanalytisk 

metod och undersöker läromedel i teknik, biologi, engelska och hemkunskap. De inriktar sig 

inte enbart mot texten utan analyserar också bilder med hjälp av bildanalys. Hedman och 

Omark kommer fram till att en hel del av läroböckernas texter och bilder befäster den traditio-

nella genussynen vilken innebär att mannen är norm och har makten medan kvinnan är maktlös 

och därmed en icke likvärdig samhällsmedborgare. 

 

Jag har även valt att ta med mitt eget examensarbete Läroboksbilder av judendomen: En analys 

av bildmaterialet i tre religionskunskapsböcker för gymnasieskolan (2006). Det examens-

arbetet skrev jag på Lärarprogrammet 60 poäng och syftet med uppsatsen var att ta reda på 

vilken funktion bilderna hade som valts ut att representera judendomen i läroböckerna. Jag 

ville visa på att läromedelsbilden bär på värderingar utan att vi kanske reflekterar över dessa. 

Bilden i läromedlen uppfattas i första hand som ett uttryck för bildmakarens egna åsikter, 

känslor eller attityder. Då bildens uppgift är att belysa ett sakförhållande eller referera till något 

objekt blir funktionen – informativ. Bilder av detta slag är vanliga i läromedel, uppslagsverk 

och vetenskapliga tidskrifter etc. Kunskapsbilden kan som alla bilder lätt byta sändare och 

därmed få en helt ny funktion. 

 

Ett annat examensarbete i religionsdidaktik som tar upp judendomen ur ett genusvetenskapligt 

perspektiv är Vems judendom? En granskning av läroböcker i religionskunskap (2005) 

skriven av Rebecka Klack och Malin Johansson. Syftet med deras arbete är att genom text-

analys ta reda på hur olika läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan beskriver 

judendomen. De undersöker läroböckerna utifrån två olika perspektiv. Klack tar reda på om 

lärobokstexterna utgår från någon speciell riktning av judendomen. Vilken judendom be-

skrivs? Frågan är om en speciell riktning utgör normen i lärobokstexterna eller om alla 

riktningar presenteras och beskrivs likvärdigt. Johansson undersöker lärobokstexterna ur ett 

genusvetenskapligt perspektiv. 

 

Jag har även valt att ta med boken Jämställdhet i läromedlen (1998) som är skriven av Moira 

von Wright. I den ställer sig författaren frågan om läromedel spelar roll i undervisningen. Hon 
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menar att läroböckerna ger perspektiv på världen och vissa ”röster” blir mer framträdande och 

andra förblir tysta. Dagens läroböcker kan enligt henne ses som en centralt styrande faktor, då 

eleverna betygsätts och deras kunskap kontrolleras utifrån de böcker som används.4 

 

Hon menar att läraren planerar sin undervisning utifrån böckerna, men att det oftast sker 

avvikningar och kompletteringar med annat material. Von Wright anser att författarna till 

läromedelsböckerna tillhör olika diskurser och för därför vidare olika synsätt i och med vad 

och hur de skriver. Vilken diskurs som läromedelsförfattaren tillhör påverkar vad som anses 

vara viktigt att ta upp i läromedlen. Hon anser att en text ska vara jämlik, att en text ska vara 

öppen för elevernas olika livsvärldar och erfarenheter genom att erbjuda olika perspektiv.5 

 

Kan du höra vindhästen (2000) är en studie kring läroböckers bild av den tibetanska budd-

hismen skriven av Kjell Härenstam. I denna studie tar han upp hur bilden och beskrivningen 

av den tibetanska buddismen har förändrats i läroböcker från 1970-talet fram till 1990-talet. 

Han beskriver hur urvalet i läroböckerna förändras i och med vilken tidsanda, politiskt- och 

religionsklimat som råder i vårt eget land.6 Härenstam tar också upp vad som menas med 

ordet orientalism i och med att man beskriver andra religioner/kulturer. Detta innebär att det 

som är främmande och helt olikt den egna kulturen uppfattas som det mest intressanta och får 

stå för den ”rätta” bilden av den kulturen. Härenstam menar att det är viktigt att tänka på att 

läroboksmaterialet är någons åsikter, någons förförståelse samt någons kunskap. Denna någon 

har tagit sig tolkningsföreträde och därför ska man alltid vara kritisk till det man läser även 

om de som i lärobokens fall ska vara neutrala. Läroböckernas författare speglar ofta sina 

ideologier och politiska ståndpunkter i urvalet av information.7 Målsättningen med att använ-

da sig av läroböcker, enligt Härenstam, är att vidga elevernas horisonter och böckerna bör 

inspirera till förståelse och låta eleverna ifrågasätta sina tidigare fördomar.8 

 

Härenstam har även skrivit Skolboks-islam (1993) där gör han omfattande analyser av olika 

läroböcker som används i låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasiet och vilken bild de ger 

av islam. Han kommer där fram till att de undersökta läroböckerna ofta generaliserar begrep-

                                                 
4 Von Wright, 1998, s.3. 
5 Ibid, s.27. 
6 Härenstam, 2000, s. 119. 
7 Härenstam, 2000, s. 5-6. 
8 Härenstam, 2000, s. 144. 
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pet islam. Det visar sig ofta att ett visst lands förhållanden och tillämpning av islam får 

representera hela religionen i läroböckerna. 

 

Härenstam finner också att några av läroböckerna framställer en mycket negativ bild av islam. 

Han menar att det är den negativa bilden av dagens krig och konflikter där muslimer är 

inblandade som spegla av sig även på de läroböcker som Härenstam har analyserat, då den 

västerländska och massmediala bilden av islam ofta är negativ.9 

 

Jonas Otterbäck har skrivit en artikel Vad kan man begära? – Läromedelstexter om Islam 

(2004). Där har han analyserat olika läromedelstexter om Islam. Han har ställt frågor som 

”Vem tolkar” och ”Vems tolkning för jag fram?” och ”Vad kan man egentligen begära av en 

lärobok?”. Otterbeck har i samråd med en grupp gymnasielärare studerat lärobokstexter som 

används i gymnasielärarnas undervisning. Ett syfte med undersökningen är att visa på under-

liggande värderingar i lärobokstexterna. Han har valt att titta på hur texterna är eller kan vara 

blinda för kön och genus. Läroboksförfattarna utelämnar ibland information om kvinnor och 

redogör inte alltid för vad som gäller för män respektive kvinnor.10 Det är inte ovanligt att 

islam ofta skildras som en maktlysten, konservativ, exotisk och kvinnoförtryckande religi-

on.11 Läroboksförfattaren bör enligt Otterbäck reflektera över sin text och dess syfte. 

                                                

 

Staffan Selanders har i sin bok Läromedelskunskap (1988) tagit reda på vad som karakterise-

rar en lärobok och viken sorts bilder som finns i läroböckerna. Han menar att en lärobok och 

dess innehåll kan ses som ett uttryck för den värld vi lever i och vad vi anser vara viktig 

kunskap.12 Han ger även kriterier och en användbar modell för tolkningsarbete som gäller 

pedagogiska texter och bilder. 

 

Ann Steenberg har i sin undersökning Flickor och pojkar i samma skola (1997) visat på hur 

läromedelsförfattarna och läroböckerna väljer att framställa personer i text och bild. Hon 

kommer fram till att om beskrivningarna i böckerna inte favoriserar killarna så blir beskriv-

ningarna könsneutrala, istället för kvinnliga. Om man ska se läromedlen ut ett genusperspek-

tiv så menar hon att läromedlen antingen är producerade för pojkar eller för elever som är 

 
9 Härenstam, 1993, s. 271. 
10 Otterbeck, 2004, s. 60. 
11 Otterbeck, 2004, s. 57 f. 
12 Selander, 1988, s.17. 
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könsneutrala eller könsstereotyper. Hon menar att kvinnorna inte syns i läromedlen, utan de 

visas oftast i relation till en man, eller i en traditionellt kvinnlig syssla.13 

 

Rune Pettersson är Professor i infologi vid Mälardalens Universitet. Han har länge forskat kring 

hur bilder bör publiceras för att uppnå informationsgivande kriterier. I boken Bilder i Läromedel 

(1991) beskriver han vikten av att medvetandegöra informationen som bilder ger läsaren för att se 

vilka värderingar och känslor som dessa förmedlar till skolvärldens elever. I antologin Forskning 

kring bild (1984) där Pettersson är redaktör ger han ett bidrag till forskningen kring bildens 

betydelse som informationsbärare och för utbildningssammanhanget i stort. 

 

                                                 
13 Steenberg, 1997, s.64. 
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2. Bild och text i läroböcker 
 

Då en stor del av min uppsats består av en bild- och textanalys så har jag valt att ta med detta 

avsnitt för att belysa vad som skiljer urvalet av bilder och text i en lärobok från andra böcker. Det 

här är viktigt då en läsares tolkning och förståelse av en text eller en bild är starkt beroende av i 

vilket sammanhang den förekommer. Det är därför nödvändigt att konstatera vad det är för slags 

text som läses. Är texten ironisk i sitt utförande eller inte, är det en självbiografi eller en fiktiv 

berättelse med påhittade karaktärer och handling? Selander menar att beroende på naturen hos 

texten tolkas den utifrån givna premisser. Läser man en ironisk skriven text med kunskapen av att 

den är just ironisk i sitt utförande tolkar man den inte utifrån ett faktaperspektiv, vilket hade varit 

fallet om man läste facklitteratur som tolkas som korrekt och vetenskaplig. Vid läsning av skönlit-

teratur är det upp till var och en att själv tolka och skapa uppfattningar av textens natur, och det 

finns inga givna tolkningsmönster som är överordnade för att läsaren ska få behållning av tex-

ten.14 

 

En pedagogisk text är ett material som producerats och strukturerats med syftet att användas inom 

utbildning och är därför inte öppen för olika slags läsningar. Nödvändigtvis betyder inte detta att 

en pedagogisk text måste skilja sig från den skönlitterära i någon högre grad. Däremot är de krav 

som ställs på läsaren, de överordnade tolkningsmönstren och sättet att angripa texten på, fastställ-

da utifrån den sociala miljö som skolan utgör.15 

 

Den pedagogiska texten som används i skolan är ofta skriven för en klassrumssituation som i sin 

tur förstärker läsningens angreppssätt. Texten är som tidigare nämnts sluten och inte öppen för 

någon öppen läsning eller tolkning. En text som riktar sig till läsare inom utbildningssektorn ska 

ha realreferens och vara anpassad till läsarens förkunskaper då den är nivågrupperad. Pedagogiska 

texter ordnas ofta i fasetter vilket innebär att textens uppbyggnadsstruktur är genomgående den 

samma i samtliga del teman och kapitel i läroböckerna.16 

 

Selander menar att läsarna måste vara medvetna om att de bilder som används i dagens läromedel 

sällan är gjorda eller tänkta för att användas i medier av detta slag. Detta innebär att när bilderna 

återanvänds i läromedel så förändras deras ordinarie kontext och bilden kan då ibland tolkas på ett 

annorlunda vis jämfört med om bilden återfunnits i ett annat medium.17 Bilder innehåller ofta en 

                                                 
14 Selander, 1988. s.18f. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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stor mängd information. Precis som i alla andra språk består bildens budskap av kodade medde-

landen som fungerar i en given situation eller socialt sammanhang. Hur bilden tolkas är beroende 

av hur mottagarens kod är beskaffad i förhållande till avsändarens kod. Vid produktionen av 

informationsbilder är syftet att använda bilder som stämmer överens med mottagarens avläs-

ningsmöjlighet med hänsyn till dennes sociala och kulturella förhållanden. En sammanfattande 

term för detta är bildläsbarhet.18 

 

I Lärobok om läroböcker (1991) beskriver Leif Berg hur läromedel och dess författare ägnas så 

gott som ingen uppmärksamhet utanför fackkretsarna, eftersom det i Sverige inte längre finns 

någon statlig granskning av läromedel. Berg anser att bilden ofta har en underordnad roll i 

jämförelse till texten, då många lärare enligt honom känner sig alltför okunniga om bildens 

historia, art och funktion. Eleverna vänjs vid att läraren fäster mer vikt vid texten och oftare 

ställer frågor på text än bild. Vid prov så är texten viktigare än bilderna. En annan risk som 

finns enligt Berg är att vi kan skapa en övertro på bilderna. Vi använder oss ibland av för 

många bilder och unnar oss inte att stanna upp inför några väsentliga bilder och låta dem få 

betyda något.19 

 

När det gäller att tolka läroböckernas uttryck gäller det att kunna arbeta med text och bild på 

två nivåer samtidigt. Svårigheten ligger enligt Selander i att kunna söka efter uttalade struktu-

rer och explicita förklaringar, samtidigt som man ska upptäcka fördolda och implicita medde-

landen som ligger inbakade i lärobokens framställningssätt och begreppsanvändande.20 

 

                                                 
18 Pettersson, 1991. s.15. 
19 Berg, 1991, s.99. 
20 Selander, 1990, s.20. 
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3. Undersökning av läroböcker om Judendom 

 

3.1. Lärobok 1. Religion och sånt – religionskunskap kurs A (2000) 

Avsnittet Judendom omfattar 15 sidor av totalt 192. 

 

3.1.1. Texten 

Läromedelsförfattaren inleder avsnittet om judendomen med en historisk tillbakablick. Mose 

är den historiska person som omnämns som den mest betydelsefulle för grundandet av juden-

domen, detta genom att han var förmedlare av de tio budorden som ligger till grund för den 

judiska tron. Några andra betydelsefulla män som omnämns är ledaren Simson och kungarna 

David och Salomo. 

 

Nästa rubrik är ”Vem är jude?” och svaret är att det är den som är född av en judisk mor eller 

den som har konverterat till judendomen. De ortodoxa männen klipper inte håret vid öronen. 

Öronlockarna är ett tecken på att de tillhör Guds folk. Det står också att alla judiska män ska 

vara omskurna som ett tecken på att de är judar. 

 

Under rubriken ”Var firas gudstjänsten?” går det att läsa att den som predikar i synagogan är 

rabbinen – den judiske prästen. Läroboken tar också upp vikten av att studera inom judendo-

men. Det står att alla judar har en bokhylla fylld med böcker som ett tecken på hur viktigt det 

är att utbilda sig. Ett exempel som tas upp på detta är att många judar är framgångsrika inom 

bl.a. forskning och många Nobelpristagare har varit/är judar. 

 

En av de viktigaste religiösa högtiderna som tas upp är bar mitzva - när en pojke fyller 13 år 

och han blir religiöst myndig. Det står att detta firas genom att han i synagogan får läsa ett 

stycke ur tora och efteråt firas han med gåvor och fest. Det står kort omnämnt att flickornas 

motsvarighet heter bat mitzva och den sker vid 12 års ålder. Sist i boken tar läromedelsförfat-

taren upp de tre riktningarna, ortodox, konservativ och liberaljudendom. Här står det beskrivet 

vilka skillnader det finns mellan de olika grupperna när det gäller hur män och kvinnor sitter i 

synagogan. I den ortodoxa synagogan sitter kvinnor på läktaren, aldrig i det stora gudstjänst-

rummet. Där sitter bara män. I den konservativa synagogan sitter männen på den vänstra 

sidan. Men på den högra sitter män och kvinnor blandade. Om kvinnorna har barnen med sig, 

stannar de på läktaren. I den liberala synagogan sitter kvinnorna och männen blandade. 
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Allra sist i boken har läromedelsförfattaren valt att ta med några frågor att fundera över under 

ett avsnitt som han kallar för etiskt arbete. 

 

3.1.2. Bilderna 

Kapitlet om judendom innehåller fem bilder med undertext. 

 

Bild 1. Den första bilden är ett färgfoto som är en halvsida stort. Det föreställer tändandet av 

ljusen i den åttaarmade ljusstaken vid firandet av chanukka. Om personen som tänder ljuset är 

en kvinna eller man syns inte på fotot. 

Undertext: ”I december firas chanukka-högtiden i åtta dagar, för att minnas hur templet på 

100-talet f.Kr. återinvigdes efter att det vanhelgats av inkräktare.” 

 

Bild 2. Ett svart/vitt foto som är en halvsida stort förställandes tre stycken ortodoxa pojkar 

som studerar de heliga skrifterna under överseende av en ortodox man iförd svarta kläder, hatt 

och hårlockar. 

Undertext: ”Att studera Guds ord är en självklarhet för de ortodoxa pojkarna.” 

 

Bild 3. Ett färgfoto som upptar halva sidan. Fotot är taget inifrån en synagoga. På bilden visas 

arken med torarullarna och den åttaarmade ljusstaken. Längs fram i den vänstra bänkraden 

sitter en man iförd kippa. 

Undertext: ”Längst fram står torarullarna med de fem moseböckerna. Platsen där de förvaras 

kallas arken. Till höger om arken står den åttaarmade ljusstaken som används vid chanukka-

högtiden.” 

 

Bild 4. Ett halvsidesfoto i färg föreställandes en judisk pojke som under bar mitzva läser ur 

toran. Han är iförd vid skjorta och kippa. Runt honom står både äldre män och pojkar iförda 

ortodox klädsel. 

Undertext: ”Bar mitzva läsning ur tora.” 

 

Bild 5. En halvsidas färgfoto föreställandes en judisk man i ortodox klädsel, svart hatt, svart 

kappa, hårlockar och skägg. Han står utanför ingången till en supermarket. Inne i supermarke-

ten handlar de sekulariserade judarna. En kvinna tittar ut genom skyltfönstret på den ortodoxa 

mannen utanför. 
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Undertext: ”Sekulariserade och ortodoxa judar har olika uppfattning om öppethållande av 

butiker under sabbaten. Ortodoxa judar protesterar mot alla former av arbete under det dygn 

vilodagen varar.” 

 

Bild 6 i Religion och sånt är en tecknad bild föreställandes de olika riktningarna inom juden-

domen. Här beskrivs bildmässigt hur män och kvinnor sitter i synagogan beroende vilken 

riktning man tillhör. 

Undertext: ”I den ortodoxa synagogan sitter kvinnor på läktaren, aldrig i det stora gudstjänst-

rummet. Där sitter bara män. I den konservativa synagogan sitter männen på den vänstra 

sidan. Men på den högra sitter män och kvinnor blandade. Om kvinnorna har barnen med sig, 

stannar de på läktaren. I den liberala synagogan sitter kvinnorna och männen blandade.” 

 

3.2. Lärobok 2. Söka svar – religionskunskap A & B (2000) 

Avsnittet judendom omfattar 28 sidor av 355.  

 

3.2.1. Texten 

Avsnittet om judendomen innehåller ett mansdominerat textmaterial. Texten innehåller ett 

särskilt avsnitt om män och kvinnor som inleds med en lång genomgång av judarnas historia. 

Här omnämns några viktiga personer som till exempel Abraham, Isak och Jakob. 

 

Under rubriken ”Gud sluter förbund med människan” står det att omskärelse sker av pojkar på 

deras 8:e levnadsdag som ett tecken på förbundet mellan Gud och människan. Det står även 

att läsa att i centrum av det judiska livet står familjen och omsorgen om den och de komman-

de generationerna. Kärnfamiljen det vill säga kvinna + man + barn ses som en garant för den 

judiska identiteten och för trons fortlevande. Judendomen beskrivs också vara motståndare till 

inåtvänd och självförnekande fromhet – därför finns det inga judiska munkar eller nunnor. 

 

Under avsnittet ”Är män och kvinnor jämlika?” står det att judendomen kan beskrivas som en 

patriarkalisk religion. Gamla testamentet skrevs av män för män och innehåller inte speciellt 

många berättelser om kvinnor. Det går även att läsa att enigt det judiska sättet att se är alla 

människor jämlika, men i bibelns skapelseberättelse befaller gud Adam att råda över Eva. 

Många judar menar att rollfördelningen mellan kvinna och man finns inbyggd i själv skapel-

sen. Det står även att i tora finns regler som både kränker och försvarar kvinnan, men idag är 
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det främst hennes rättigheter som sätts i fokus. Militärtjänstgöringen är ett exempel på jämlik-

het som tas upp då den är obligatorisk både för kvinnor och för män i Israel. Läromedelsför-

fattaren tar också upp att det bara är genom att födas av en judisk mor som du själv blir jude. I 

detta stycke beskrivs även den judiska modern som en symbol för hela judendomen. När det 

gäller rollfördelningen mellan män och kvinnor står det att mannen anses vara den som ska 

ansvara för gudstjänst, torastudier och försörjning, medan kvinnan ska sköta hem och barn-

uppfostran. 

 

3.2.2. Bilderna 

Kapitlet judendom innehåller sex bilder. 

 

Bild 1. består av en bild på insidan av synagogan i Stockholm. Med på bilden finns också nio 

män. 

 

Bild 2. Detta är en bild på Jerry Seinfeld och hans tre vänner från TV-serien Seinfeld. En av 

hans vänner är Elaine som är kvinna. 

 

Bild 3. Är en bild på kvinnor och barn som räddats från Auschwitz koncentrationsläger. Med 

på bilden finns både yngre och äldre kvinnor, och några av kvinnorna bär ett barn i famnen. 

 

Bild 4. Detta är en bild av en målning av konstnären William Blake som heter ”Gud skapar 

Adam.” 

 

Bild 5. Denna bild föreställer firandet av Purimfesten. Med på bilden är sju personer varav 

sex är män och en är kvinna. 

Undertexten lyder: ”Man påminner sig om när den bibliska drottningen Ester genom stor list 

räddade det judiska folket undan förföljelse och död.” 

 

Bild 6. Denna bild förställer en judisk man som står lutad mot Västra muren i Jerusalem. Med 

i utkanten på bilden finns även två ortodoxa män. 
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3.3. Lärobok 3 Religion och sammanhang AB-kurs 

Avsnittet judendom omfattar 26 sidor av 320. 

 

3.3.1. Texten 

Texten och sättet som läromedelsförfattaren skriver är ganska öppen och lättförståeligt. Ring 

påpekar ofta att olika judar tänker olika och det är inte endast ett synsätt som framgår. I början 

av denna lärobok så består texten av en historisk tillbakablick. Det står berättat om de stora 

patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Abraham omnämnds som den som genom ett tecken 

på förbundet mellan människan och Gud började omskära pojkar. Det står även att Abraham 

tillsammans med sin tjänstekvinna fick sonen Ismael. Tjänstekvinnan står inte omnämnd med 

något namn. Andra viktiga personer som är omskrivna är Mose. 

 

I avsnittet ”Vem är jude?” kan man läsa att jude är den som föds av en judisk mor eller 

konverterar till den judiska tron. Anledningen till att det är så bestämdes på 200-talet e Kr. då 

kvinnorna under oroligheter och förföljelser ofta våldtogs och det därför var svårt att veta vem 

som var far till barnet. Under kapitlet ”Människan” står relationen mellan människa och Gud 

beskriven. Människan benämns som ”hon” i texten och Gud som ”han”. Judendomens bild av 

Gud anses ha en stor spännvidd då Gud beskrivs i texten som en allsmäktig, högt över männi-

skan och svår att nå, men samtidigt nära som en kärleksfull far. 

 

I avsnittet ”Domare och kungar” kan man läsa att under den första tiden i Kanaan levde folket 

i stammar och deras sammanhållande ledare kallades domarna. Här omnämns den mest kände 

av dem – Simon. Det står också att israelerna så småningom gick över till kungadöme. Saul 

omnämns som den första kungen efterföljd av David och hans son Salomo. Under kapitlet 

”Messias” står det att vissa judar tror att Gud en dag ska sända en man, som är släkt till kung 

David, för att upprätta ett fredsrike på jorden. Kapitlet ”Vardag och högtid” beskriver att när 

en pojke fyller 13 år blir han religiöst myndig och blir ”budets son”, bar mitzva. Det står 

utförligt beskrivet hur en bar mitzva går till och vad det innebär för en pojke. Den kvinnliga 

motsvarigheten bat mitzva nämns bara kort, läroboken förklarar detta med att denna ceremoni 

inte är lika tydligt fastställd som pojkarnas då man som kvinna inte deltar lika aktivt i synago-

gans gudstjänst. När det gäller judiska bröllop så står det beskrivet att vigseln måste ske i 

närvaro med minst 10 män. Det går även att läsa att en skilsmässa ses som en sista utväg och 

sker efter en komplicerad procedur. Kvinnan måste vänta 92 dagar innan hon får gifta om sig. 
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Sist i kapitlet om judendomen kan man läsa om de olika riktningarna. Här står det att känne-

tecknen för de ortodoxa judarna är att männen har skruvlockar vid öronen, svarta kläder och 

hattar samt den militanta hållningen. Det står bara helt kort att de ortodoxa kvinnorna bär 

peruk. 

 

3.3.2. Bilderna 

I denna lärobok finns det åtta stycken bilder 

 

Bild 1. Den första bilden föreställer Gamla testamentets handskrivna skriftrullar i vackert 

utsmyckade fodral. Man ser även läspinnen ”pekfingret” som används då det är förbjudet att 

vidröra vid de heliga skrifterna. 

Undertext: ”I den judiska synagogan finns Gamla testamentet på handskrivna skriftrullar i 

vackra fodral. Pinnen som hänger på rullarna i mitten slutar i ett pekfinger. När man läser 

använder man den för att följa raderna. Man får inte röra vid den heliga texten med sina 

fingrar.” 

 

Bild 2. Denna bild förställer Faraons dotter när hon hittar Mose i en korg i Nilen. Det är en 

bild som ser ut att vara målad av en europeisk konstnär då både faraons dotter och hennes 

följe är blonda och ser ”europeiska” ut till både klädsel, håruppsättningar och utseende. Även 

Mosebarnet är ljushyat och blont. 

Undertext: ”Faraons dotter och hennes följe hittar Mose i en korg i Nilen.” 

 

Bild 3. Förställer ortodoxa judar i en modern storstad. Det är en man och tre pojkar alla 

ortodoxt klädda i svarta kläder, hårlockar och kippor. 

Undertext: ”Ortodoxa judar i New York. USA har världens största judiska befolkning. Alla 

riktningar finns där.” 

 

Bild 4. Bilden förställer en judisk familj på väg från sina hem med packning. Det är fyra 

vuxna och ett barn på bilden och alla bär de en davidsstjärna på sina kläder. Bilden ser ut att 

vara tagen från andra världskriget. 

Undertext: ”En holländsk-judisk familj på väg till tåget för en resa till en plats som nästan 

ingen återvände från – ett förintelseläger. Under nazitiden tvingades alla judar bära en davids-

stjärna med ordet ”Jude” när de gick ut.” 
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Bild 5. Bilden visar en judisk vigselceremoni. En man i frack och kvinna i vit brudklänning 

står under en bönesjal, medan en rabbin läser för dem. 

Undertext: ”Vid en judisk vigselceremoni står brud och brudgum under en baldakin. Här är de 

två höljda i samma bönesjal, för att visa sin samhörighet inför Gud.” 

 

Bild 6. Detta är en bild på fyra modernt klädda judiska män som praktiserar morgonbön i en 

synagoga. 

Undertext: ”Morgonbön i en synagoga i Prag.” 

 

Bild 7. Ett litet foto förställandes en judisk matbutik. En man handlar korv i charkdisken av en 

manlig butiksanställd iförd kippa. 

Undertext: ”En kosherbutik i Stockholm.” 

 

Bild 8. För att beskriva skillnaden mellan de olika riktningarna så har läromedelsförfattaren 

valt att visa detta med en bild som visar hur män och kvinnor sitter i synagogan. I den orto-

doxa synagogan sitter kvinnorna på läktaren, aldrig i det stora gudstjänstrummet. Där sitter 

bara männen. I den konservativa synagogan sitter männen på vänster sida. Men på den högra 

sitter män och kvinnor blandade om inte kvinnorna har barn med sig, då stannar de på läkta-

ren. I den liberala synagogan sitter män och kvinnor blandade. 

 

3.4. Lärobok 4 Liv och mening – stora boken A & B-kurs 

Kapitlet om judendomen omfattar 33 sidor av 416. 

 

3.4.1. Texten 

Det här är den lärobok som har det längsta och mest omfattande avsnittet om judendomen. 

Läromedelsförfattaren börjar också här med att göra en historisk genomgång där han tar upp 

de betydelsefulla männen som Mose, Abraham, Saul, David och Salomo. Författaren beskri-

ver hur arkeologer utgrävt Jerusalem för att finna rester från Davids och Salomos tid. Man 

hittade ingenting av värde, förutom en mängd statyetter av fruktbarhetsgudinnor. Det beskrivs 

även hur olika profeter angrep problemet att israeliterna fortfarande tillbad de ”gamla” 

gudarna. De mest kända profeterna är Amos, Jesaja och Jeremia. 
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Under rubriken ”Katastrof och pånyttfödelse” kan man läsa om skapelseberättelsen och här 

omnämns Gud som ”han” och människorna som ”hon”. Läromedelsförfattaren tar även upp 

de två olika skapelseberättelserna som finns i Moseböckerna. På frågan ”Vem är jude” 

beskriver läromedelsförfattaren att det tidigare bara var de som föddes av en judisk mor som 

räknades som judar. År 1970 beslutade det israeliska parlamentet att man antingen ska vara 

född av en judisk mor eller ha konverterat till judendomen för att få kalla sig jude. Om man är 

man krävs det också att man låter omskära sig för att få övergå till judendomen. Under 

kapitlet ”Helger och högtider” beskrivs att i vissa synagogor sitter män och kvinnor åtskilda, 

men att det skiljer sig mellan de olika riktningarna. Det står att även om det är en synagoga 

där män och kvinnor sitter tillsammans så är det en man som läser bibeltexterna och leder 

gudstjänsterna. De judiska männen och pojkarna bär en hatt eller en liten mössa, kippa på 

huvudet. Detta som ett tecken på vördnad inför Gud. 

 

I kapitlet ”Olika riktningar” beskrivs de olika riktningarnas kännetecken. De ortodoxa män-

nen beskrivs ha skägg, hårlockar vid tinningen och svarta hattar. I reformjudendomens 

synagogor får det också finnas kvinnliga församlingsledare – rabbiner. Pojkarna behöver inte 

ha kippa på sig och män och kvinnor sitter inte heller åtskilda i synagogan. 

 

3.4.2. Bilderna 

Judendomen innehåller 33 bilder. 

Bild 1. Föreställer en ortodox pojke som iförd kippa och bönesjal läser ur tora. 

 

Bild 2. En bild som visar människor som vistas vid västra muren i bakgrunden. Längs fram i 

bilden syns flera Israeliska flaggor. 

 

Bild 3. Två judiska män som ber vid västra muren, en bär kippa och den andre svart hatt. 

Undertext: ”I murens springor stoppar människorna in små lappar med böner.” 

 

Bild 4. Detta är en bild som föreställer hur Mose blev hittad i vassen av en egyptisk prinsessa. 

 

Bild 5. Föreställer en karta över Egypten och Sinai. 

 

Bild 6. En bild som visar de egyptiska pyramiderna. 
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Undertext: ”Historierna om Mose är inte så uråldriga som man kan tro. Vid den tid som Mose 

och hans folk sägs ha lämnat Egypten 1200-talet f.Kr, var de berömda egyptiska pyramiderna 

utanför Kairo redan över 1000 år gamla.” 

 

Bild 7. Bilden förställer en judisk man som läser ur moseböckerna vid västra muren. Han är 

omringad av flera män som ber och lyssnar till det han läser. Alla männen har kippor på 

huvudet. 

Undertext: ”En judisk man läser ur bokrullen med Moseböckerna vid Västra muren i Jerusa-

lem.” 

 

Bild 8. Bilden förställer en religionslektion i Israel. Det är en blandad klass med både tjejer 

och killar och en manlig lärare. 

Undertext: ”Religionslektion i en gymnasieklass i Israel. Eleverna läser och diskuterar Bibeln 

med stort intresse. Den är deras heliga historiebok.” 

 

Bild 9. Detta är en bild som föreställer erövringen av Jeriko. Det är flera präster som blåser i 

sina horn, då den heliga arken bärs fram. Runt dem står soldater och ser på. 

Undertext: ”Staden Jeriko erövras. Bibeln berättar att hela folket vandrade runt den starkt 

befästa staden. I tåget bar de också på den guldfärgade arken, en ”låda” där man hade stentav-

lorna med de tio budorden. På den sjunde dagen blåste prästerna i sina horn och allt folket 

skrek så mycket de orkade. Då föll murarna och israeliterna rusade in i staden och dödade 

alla.” 

 

Bild 10. Ett foto föreställandes utgrävningen av ruinerna efter staden Jeriko på 1950-talet. 

Undertext: ”Arkeologen Kathleen Kenyon ledde på 1950-talet en stor utgrävning av ruinerna 

efter staden Jeriko. Djupa schakt grävdes genom ruinkullen och längs nere på botten fann man 

de första bosättningarna som är 9000 år gamla. Arkeologerna kunde konstatera att staden 

redan var en övergiven ruinstad när israeliterna anses ha kommit dit.” 

 

Bild 11. Föreställer kung David när han blir smord till kung omgiven av sina män. 

Undertext: ”Kung David får huvudet smort med olja, ett tecken på att han utvalts av Gud till 

att vara kung.” 

 

Bild 12. Bilden förställer fruktbarhetsgudinnor i lera. 
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Undertext: ”Sådana här kananeiska fruktbarhetsgudinnor har man funnit mängder av i Jerusa-

lem.” 

 

Bild 13. Bilden förställer en man i svarta kläder och skägg som predikar som vad som ser ut 

att vara baksidan av två kvinnor. 

Undertext: En modern ”profet” i Jerusalem.” 

 

Bild 14. En bild av en staty utanför FN:s högkvarter. 

Undertext: ”Utanför FN:s högkvarter i New York finns denna staty som illustrerar Jesajas ord 

”Ni ska smida om era svärd till plogbillar.” Statyn är skänkt av f d Sovjetunionen (som för 

övrigt var en ateistisk stat).” 

 

Bild 15. Detta är en tecknad bild förställer Ishtarporten i Babylon. Framför porten står flera 

rader av soldater uppradade. 

Undertext: ”Så här pampig såg det ut i Babylon vid tiden för israeliternas fångenskap. Den 

ståtliga Ishtarporten stod mitt över paradgatan i huvudstaden.” 

 

Bild 16. En tecknad bild av en man som beskådar sin egen spegelbild i vattenytan. 

Undertext: ”Gud skapar Adam till sin avbild står det i Bibeln. Kan det ha gått till så här?” 

 

Bild 17. Två judiska män och en kvinna sitter vid ett dukat bord. Männen bär kippa och 

sabbatsljusen är tända. 

Undertext: ”Judisk sabbatsmåltid. De båda sabbatsljusen är tända och man läser ur B8ibeln 

och sjunger tillsammans.” 

 

Bild 18. Bilden förställer en rabbin som bär bokrullarna iförd bönesjal. 

Undertext: ”Bokrullarna med Torans texter förvaras i särskilda fodral. Här bär rabbinen fram 

en sådan bokrulle som man ska läsa ur i synagogan.” 

 

Bild 19. En bild av en modell av kung Salomos tempel. En kvinna, en man och en flicka 

beskådar modellen. 

Undertext: ”Modell av templet som det en gång såg ut. Modellen finns i Jerusalem.” 
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Bild 20. En bild som visar en del av mönstret som finns inhugget i Titus triumfbåge i Rom. 

Det är romerska soldater som bär på den sjuarmade ljusstaken. 

Undertext: ”Templet i Jerusalem förstördes av romerska soldater år 70. Offerkistor, rökelseal-

taren, ljusstaken och andra heliga föremål visades senare upp i triumftåget genom Roms 

centrum. Bilden finns inhuggen i Titus Triumfbåge i Rom.” 

 

Bild 21. Bilden är ett porträtt av en man iförd ”traditionell muslimsk” klädsel. 

Undertext: ”Den berömde judiske filosofen, läkaren och juristen Maimonides.” 

 

Bild 22. En bild som föreställer judiska kvinnor och män som bränns på bål under medeltiden. 

Undertext: ”Judar bränns på bål kopparstick från 1200-talets Tyskland.” 

 

Bild 23. Denna bild förställer en judisk ung man som ställer in sitt gevär i garderoben. 

Undertext: ”En israelisk ung man ställer in sitt gevär i garderoben efter avslutat bevaknings-

pass. – Vi judar kommer aldrig mer att låta oss avrättas utan att göra motstånd. Nu försvarar 

vi oss, säger han.” 

 

Bild 24. En bild från en gata i Jerusalem. Med på bilden finns både judiska och muslimska 

män och kvinnor. 

Undertext: ”Inte alla araber lämnade den nya staten Israel. Det bor fortfarande araber bl.a. i de 

äldre delarna av Jerusalem.” 

 

Bild 25. Bilden förställer judiska män och pojkar som läser ur de heliga skrifterna. De är 

iförda kippa och männen bär bönesjal. 

Undertext: ”Judendomen är framförallt männens religion. De här männen i Jerusalem har 

samlats i synagogan för att förrätta sin dagliga bön och diskutera Talmud tillsammans.” 

 

Bild 26. En färgglad bild som visar blommor och grönska. 

Undertext: ”Öknen blommar i en judisk bosättning på stranden till Döda havet, där ingenting 

tidigare kunde växa på grund av torka och hög salthalt. Bevattningen och jordförbättringen får 

öknen att blomma och på den ”konstgjorda” ängen betar kor, får och getter. Utanför stängslet 

är det stendöd saltöken.” 

 

Bild 27. Bilden förställer två leende kvinnor som håller om varandra. 
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Undertext: ”Den som är född av en judisk mor, räknas som jude.” 

 

Bild 28. En bild inifrån en synagoga. Männen som finns med på bilden bär kippa. 

Undertext: ”Sabbatsgudstjänsten i en synagoga i Jerusalem.” 

 

Bild 29. Detta är en bild av en tavla förställande när Jesus omringad av lärjungar instiftade 

nattvarden av konstnären Vicente Juan Masip från 1500-talet. 

Undertext: ”Så här tänkte sig 1500-tals konstnären Vicente Juan Masip att det såg ut när Jesus 

instiftade nattvarden.” 

 

Bild 30. Bilden förställer två ortodoxa män som sitter vid Västra muren. Båda männen är 

klädda ortodoxt med hatt, skägg och hårlockar. 

Undertext: ”Ortodoxa judar vid Västra muren i Jerusalem. De ortodoxa männen känns igen på 

sitt skägg, sina hårlockar vid tinningen och (ofta) sina svarta hattar.” 

 

Bild 31. En bild som visar en staty förställandes den sjuarmade ljusstaken. 

Undertext.” Den sjuarmade ljusstaken utanför Israels parlament, Knesset, i Jerusalem.” 

 

Bild 32. Den här bilden förställer en man och en kvinna som står på en trottoar och pratar. 

Mannen är iförd kippa. 

Undertext: ”Ungt par i Jerusalem. De säger att de lever och tänker ungefär som ungdomar gör 

i Europa och USA. De går nästan aldrig i en synagoga, bryr sig inte om matregler och sab-

batsregler. De tror inte på bibelns berättelser om att gud givit dem landet. Men de känner en 

stark samhörighet med andra judar i Israel och i övriga världen.” 

 

Bild 33. Det här är sista bilden och den förställer en judisk manlig soldat som ber vid Västra 

muren. Han är iförd kippa och på axeln bär han ett gevär. 
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4. Jämförelse av de olika läroböckernas textinnehåll 

 

Eftersom ingen av läroböckerna har någon utförligare beskrivning av läromedelsförfattarna är 

det svårt att veta vilken förkunskap de har och vilka implicita budskap de förmedlar i och med 

att de har valt ut en viss text och ett visst antal bilder som de tycker ska representera en hel 

religion. 

 

Efter att ha gjort en jämförelse av de fyra läroböckerna så märks det tydligt att läroboken 

Religion och sånt som bara är en lärobok för gymnasieskolans A-kurs har ett väldigt kortfattat 

och tunt innehåll, jämfört med de tre andra läroböcker som ska omfatta både A och B-kursen i 

religionskunskap. 

 

Kapitlen om judendomen i samtliga fyra läroböcker innehåller ett mycket mansdominerat 

text- och bildmaterial. Textens mer övergripande problem kan sägas vara att berätta om 

judendomens människosyn på ett sätt som, i enlighet med läroplanen, leder till inlevelse och 

förståelse. 

 

Det syns tydligt om man ser till textmaterialet att judendomen är en patriarkalisk religion. 

Alla läroböckerna börjar med en historisk genomgång där de tar upp de viktiga historiska 

personerna som Mose, Abraham och Isak m.fl. Det står till och med i Söka svar att Gamla 

testamentet är skrivet av män för män. Två kvinnor omnämns i den tidiga judiska historien, 

den ena är den kvinna som i Religion och sammanhang beskrivs som den tjänstekvinna som 

Abraham fick sonen Ismael med. Kvinnan har inget namn i texten, utan kallas bara för 

”tjänstekvinnan”. Den andra kvinnan är den egyptiska prinsessan som hittade Mose. Alla 

läroböckerna har gemensamt att de beskriver mycket mer utförligt den judiska mannens roll 

inom judendomen och kvinnorna har en tydlig underordnad roll. 

 

Det som också är gemensamt för alla läroböckerna är att de har ett avsnitt där de ställer frågan 

”Vem är jude?” Där tar de upp att det är genom att ha en judisk mor som man räknas som 

jude. Söka svar tar även upp den judiska moderns betydelse som symbol för hela judendomen. 

Även rollfördelningen tas upp mellan kvinna och man i Söka svar och det står att läsa att 

mannens ansvar är gudstjänsten, Torastudierna och familjeförsörjningen. Kvinnan ansvarar 

för hemmet och uppfostran. Författaren till Söka svar skriver att det i Toran finns regler som 
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både kränker och försvarar kvinnan. I dagens samhälle är det främst kvinnans rättigheter som 

sätts i fokus. 

 

I Religion och sånt står det ingenting om hur könsrollerna ser ut inom judendomen. Det enda 

som står skrivet är under kapitlet Fundera – Undersök som är ett kapitel där eleverna ska ta 

ställning i olika etiska frågor. Där står det kortfattat att ”i den judiska familjtraditionen ingår 

tydliga könsroller. Kvinnans religiösa plikt är att sköta hemmet, mannens att gå i synagogan. 

Hur skulle du som elev vilja att rollfördelningen såg ut i ett eget förhållande?” 

 

Under kapitlet högtider tar alla läroböcker utom Söka svar upp hur bar mitzva går till - det vill 

säga när en pojke blir 13 år och religiöst myndig. Det står utförligt att läsa om hur en bar 

mitzva går till och vad det innebär. Den kvinnliga motsvarigheten bat mitzva omnämns bara 

med den korta förklaringen att den infaller när flickorna blir 13 år, men att den inte anses lika 

viktig då kvinna inte deltar lika aktivt i synagogans gudstjänst. Liv och mening är den enda 

bok som nämner något om kvinnliga rabbiner ”I reformjudendomens synagogor får det också 

finnas kvinnliga församlingsledare – rabbiner.” Religion och sammanhang tar som enda bok 

upp vad som gäller vid vigsel och skilsmässa inom judendomen. För att äktenskapet ska anses 

giltigt måste 10 män närvara som vittnen. Skilsmässa beskrivs som en komplicerad procedur 

där kvinnan måste vänta minst 92 dagar innan hon får gifta om sig. 

 

När det gäller den manliga omskärelsen är det bara Söka svar och Religion och sammanhang 

som beskriver det som ett tecken på förbundet mellan människan och Gud. I både Liv och 

mening och Religion och sammanhang så omnämns Gud som en ”han” och människan som 

en ”hon”. I Religion och sammanhang kan man läsa att judarna väntar på att Gud ska sända en 

man som är släkt med kung David för att han ska upprätta fred på jorden. Alla de fyra läro-

böckerna beskriver de olika riktningarna som finns inom judendomen och vilka skillnader det 

finns mellan dessa. Religion och sammanhang och Liv och mening tar upp klädreglerna som 

finns för de ortodoxa judarna. Här beskrivs den ortodoxa juden som bärandes skruvlockar, 

svarta kläder, skägg och svarta hattar. Den ortodoxa kvinnans klädsel omnämns bara i Religi-

on och sammanhang helt kort med att den ortodoxa kvinnan bär peruk. 
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4.1. Jämförelse av de olika läroböckernas bildinnehåll 

Alla läroböckerna är rikt dekorerade med bilder om man ser till antalet bilder i förhållande till 

hur många sidor text som kapitlet judendom omfattar. 

 

Religion och sammanhang och Religion och sånt innehåller flera likadana bilder. Detta 

förmodligen för att de är skrivna av samma författare. Både Religion och sånt och Religion 

och sammanhang innehåller uteslutande bilder som beskriver den ortodoxa inriktningen, då 

männen på bilderna är iklädda mörka kläder, hatt och skruvlockar. Det är bara på den sista 

bilden i de två läroböckerna som det finns en kvinna med på. 

 

Bilden föreställer en sekulariserad kvinna som handlar i en supermarket under sabbaten, 

utanför protester en manlig ortodox jude mot att affären håller öppet under sabbaten. Gene-

rellt så kan man säga att alla läroböckerna innehåller få bilder som det finns kvinnor med på. 

Den vanligaste bilden om man slår samman alla personer i de fyra läroböckerna förställer en 

manlig ortodox jude iförd svarta kläder, hatt och hårlockar. Detta visar att lärobokstexterna är 

långt ifrån allsidiga då de oftast visar på ett enda perspektiv av judendomen. 

 

Liv och mening är den lärobok som inte bara har det största textinnehållet, den innehåller 

också en markant större del bilder än vad de andra läroböckerna gör, hela trettiotre stycken. 

Av dessa trettiotre finns det kvinnor med på nio av bilderna. Trots det låga antalet bilder på 

kvinnor så är Liv och mening ändå den lärobok som har den största bredden på sina bilder. I 

denna lärobok finns det bilder av judar från alla olika riktningar, både i deras vardag och när 

de firar olika högtider. Här finns det också bilder på unga modernt klädda kvinnor som får 

representera judendomen något som saknas i de andra läroböckerna. 
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5. Diskussion 

 

I dagens samhälle där vi ständigt matas med ny information kan det vara svårt att ta sig tid att 

stanna upp och reflektera över vad den text och de bilderna vi matas med egentligen betyder. 

Läroboken har en legitimerande funktion i det avseendet att många lärare menar att om läroboken 

följs, följer man även läroplanen. Läroboken som arbetsredskap har haft, och har fortfarande idag 

en stark ställning i den svenska skolan. Det som enligt mig kan kännas lite oroande är att det i 

Sverige inte längre finns någon statlig granskning av läromedel. Detta kan innebära att i stort sett 

vem som helst kan skriva en lärobok idag. Oftast så finns det ingen utförlig information om vem 

läromedelsförfattaren är mer än han eller hennes namn. Vilken diskurs som läromedelsförfatta-

ren tillhör påverkar även vad som anses vara viktigt att ta upp i läromedlen. Alla människors 

upplevelser, handlingar och beteenden grundar sig på vilka kunskaper, värderingar, trosföre-

ställningar och normer man har. Med hjälp av undervisning och läroböcker kan eleverna 

komma underfund om att just deras egna kunskaper och värderingar ligger till grund för deras 

handlingar och beteenden. 

 

Av den forskning som granskar religionskunskapens läroböcker ur ett genusperspektiv 

beskriver majoriteten kvinnans roll inom Islam. Det har varit svårt att finna relevant genus-

forskning kring just judendomen. Då det finns väldigt lite forskning kring just kvinnor och 

judendom, så påverkar det även bilden av hur religionen beskrivs i läroböckerna. I min egen 

undersökning kom jag fram till att det finns en skev fördelning gällande presentationen av 

män och kvinnor i bild- och textmaterialet i läroböckerna. Hur ska man då förklara detta? De 

fyra olika läroböckerna jag granskat skiljer sig inte nämnvärt åt i sina upplägg. De tar upp 

ungefär samma saker och i samtliga läroböcker har kvinnorna har en tydlig underordnad roll 

både när det gäller text- och bildmaterialet. Information om kvinnors religiositet utelämnas 

eller utvecklas inte vidare. 

 

Ingen av de läroböcker jag analyserat klarar av att leva upp till alla de krav som Otterbäck 

menar att man ska ställa på en lärobok. Tyvärr så verkar detta vara något genomgående för det 

mesta läromedelsmaterial som finns i svenska skolan idag oavsett ämne. Therese Hedmans 

och Karin Omarks C-uppsats Befäster skolan traditionella genussystem? visar på samma 

resultat. Även de har kommit fram till att det är mannen som är norm när det gäller vad eller 

vem som ska beskrivas i bild och text. I deras undersökning visade det sig att den enda 

lärobok som var mer fokuserad på kvinnor var läroboken för det traditionellt kvinnliga ämnet 
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hemkunskap. Även Rebecka Klack och Malin Johansson har i sin uppsats Vems judendom? 

En granskning av läroböcker i religionskunskap (2005) kommit fram till att det är den orto-

doxa mannens religion som beskrivs i läroböckerna. Även det bildmaterial som de analyserat i 

läroböckerna är väldigt mansdominerat och det är få kvinnor med på bilderna. 

 

Genomgående för alla undersökningar är att information om kvinnors religiositet utelämnas eller 

utvecklas inte vidare. Kvinnor presenteras ofta som bihang till män eller när de utför en traditio-

nellt kvinnlig syssla. Detta gör dem passiva och icke självständiga. Lärobokstexterna är många 

gånger tendentiösa i bild- och texturval. Bilder på (ortodoxa) män sätts i samband med frågor som 

Vem är jude? och Vad är en människa? 

 

Varför föreligger det ett mansdominerat text- och bildmaterial i avsnitten om judendom? 

Genusforskningen visar att samhället är uppbyggt runt två principer vilka är den manliga normen 

och i särhållandet av könen. Forskningen menar att detta kommer att fortgå och upprätthållas så 

länge det inte uppmärksammas och problematiseras. Det finns i samhället en tydlig könsmakts-

ordning som gör gällande att män och kvinnor tilldelas olika roller och att ett kliv utanför dessa 

roller tenderar att uppfattas som något besynnerligt och konstigt. Vi lever i ett samhälle som är 

strikt uppdelat i manliga och kvinnliga domäner. Detta tycker jag rimmar illa med att vi ska leva i 

ett demokratiskt samhälle där alla ska ha samma rättigheter oavsett kön. 

 

Judendomen i sig är en patriarkalisk religion, men det finns även stora skillnader mellan de 

olika grenarna inom judendomen. Till antalet är inte de ortodoxa judarna den största inrikt-

ningen, fast de är den grupp som sticker ut mest både åsiktsmässigt och utseendemässigt, så 

därför får de mest uppmärksamhet både i media och i läromedlen. Det finns tydliga könsroller 

inom judendomen när det gäller hur män och kvinnor ska praktisera sin tro. Det är svårt att 

avge något generellt omdöme om de feministiska framsteg som uppnåtts inom judendomen. 

De rådande feministiska utgångspunkterna skiljer sig åt i fråga om orsaker, samband och 

förslag till förändringar. Kvinnorna har börjat göra insteg i den religiösa sfären, mer inom 

vissa grenar och mindre inom andra. Att kvinnorna nu börjar ta plats kommer förhoppningsvis 

att bidra till att de även kommer att få en synligare plats i läromedlen i framtiden. 

 

När det gäller vilken bild som ska vara representativ för en viss religion så är det läromedels-

författarna som är ansvariga för vilka miljöer som ska skildras i läroböckerna och de är 

därmed också med och driver de traditionella könsmönstren. Nu har ju inte läromedelsförfat-
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taren alldeles fria tyglar när det gäller vad han eller hon vill skriva i sin lärobok. Det finns 

många anledningar till att läroböcker har en viss form. För som Otterbäck skriver så finns det 

vissa krav som vi ska ställa på en lärobok. De ska förhålla sig till läromedlens konventioner 

och traditioner och förhålla sig till fördomar. Samtidigt som de ska följa olika lagar, planer 

och styrdokument ska läroboken vara lättsåld på läromedelsmarknaden. 

 

Eleverna i dagens skola får sällan tillräckligt med hjälp att analysera vad det material de matas 

med egentligen betyder och hur det påverkar deras attityder och utveckling. Det är därför 

jätteviktigt tycker jag att pedagogerna tillsammans med eleverna försöker finna de redskap de 

behöver så att de på ett källkritiskt sätt lär sig att analysera både text och bilder ur ett genus-

perspektiv. Jag börjar nu förstå vilken svår uppgift läromedelsförfattarna har när de på några 

få sidor ska presentera en hel religion. Det är därför jätteviktigt att den person som väljer ut 

vad som ska vara med och hur en religion ska framställas är medveten om detta. Det gäller att 

försöka täcka så många olika fält och dimensioner av religionen som möjligt. 
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6. Sammanfattning 

 

Idag finns det inte längre någon statlig granskning av läromedlen, det betyder att vem som 

helst kan skriva en lärobok. Läromedelsförfattaren har en svår uppgift att på några få sidor 

sammanfatta en hel religion. Det är viktigt att vara medveten om vilken diskurs som lärome-

delsförfattaren tillhör. Detta påverkar vad författaren anser vara viktigt att ta upp i läromedlen. 

Alla människors upplevelser, handlingar och beteenden grundar sig på vilka kunskaper, 

värderingar, trosföreställningar och normer man har. 

 

I min egen undersökning kom jag fram till att det finns en skev fördelning gällande presenta-

tionen av män och kvinnor i textmaterialet i läroböckerna. De fyra olika läroböckerna jag 

granskat skiljer sig inte nämnvärt åt i sina upplägg. De tar upp ungefär samma saker och i 

samtliga läroböcker har kvinnorna en underordnad roll när det gäller textmaterialet. Informa-

tion om kvinnors religiositet utelämnas eller utvecklas inte vidare på samma sätt som män-

nens. Även det bildmaterial som analyserats i läroböckerna är mansdominerat och det är få 

kvinnor med på bilderna. Kvinnor presenteras ofta som bihang till män eller när de utför en 

traditionellt kvinnlig syssla. Detta gör dem passiva och icke självständiga. 

 

Då det finns väldigt lite forskning kring just kvinnor och judendom, så påverkar det även 

bilden av hur religionen beskrivs i läroböckerna. Genusforskningen visar att samhället är 

uppbyggt runt två principer vilka är den manliga normen och i särhållandet av könen. Forskningen 

menar att detta kommer att fortgå och upprätthållas så länge det inte uppmärksammas och pro-

blematiseras. Det finns i samhället en tydlig könsmaktsordning som gör gällande att män och 

kvinnor tilldelas olika roller och att ett kliv utanför dessa roller tenderar att uppfattas som något 

besynnerligt och konstigt. Vi lever i ett samhälle som är uppdelat i manliga och kvinnliga domä-

ner. Detta visar sig även i dagens läroböcker. 

 

Judendomen i sig är en patriarkalisk religion, men det finns även stora skillnader mellan de 

olika grenarna inom judendomen något som inte riktigt kommer fram i läroböckerna. Den 

vanligaste bilden i läroböckerna är bilden på en manlig ortodox jude. Till antalet är inte de 

ortodoxa judarna den största inriktningen, fast de är den grupp som sticker ut mest både 

åsiktsmässigt och utseendemässigt, så därför får de mest uppmärksamhet både i media och i 

läromedlen. Det sker feministiska framsteg inom judendomen, men de rådande feministiska 

utgångspunkterna skiljer sig åt i fråga om orsaker, samband och förslag till förändringar. 
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Kvinnorna har börjat göra intåg i den religiösa sfären, mer inom vissa grenar och mindre inom 

andra. Att kvinnorna nu börjar ta plats kommer förhoppningsvis att bidra till att de även 

kommer att få en synligare plats i läromedlen i framtiden. 
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1. Inledning

Som lärare anser jag att det är viktigt att veta vilka bilder och signaler läroböcker ger till eleverna. Läroboken som arbetsredskap har haft, och har fortfarande idag en stark ställning i den svenska skolan. Jag har tidigare skrivit ett examensarbete på Lärarprogrammet 60p. om vilka bilder som fanns utvalda att representera judendomen, och vad de förställde i tre läroböcker för gymnasieskolan. I examensarbetet koncentrerade jag mig på att ta reda på vilken funktion bilden har i en lärobok. Till min hjälp hade jag då Leif Bergs bok Lärobok om läroböcker (1991), där han tar upp de olika funktioner en bild i en lärobok kan ha – motiverande, dekorativ, informativ, icke-dekorativ eller reflekterande.

Nu skulle det vara intressant att som C-uppsats arbeta vidare på detta tema. Jag tänkte nu istället använda mig av en religionsdidaktisk vinkling genom att göra en genusanalys av både bild och text i fyra läroböcker för gymnasieskolan. Läroplanen och kursplanerna för religionskunskap i gymnasieskolan ställer också krav på genusperspektiv i undervisningen. I läroplanen står det att utbildningen ska vara likvärdig. ”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt eller manligt.”
 Det står även att läsa att lärarens riktlinjer är att ”se till att innehåll och uppläggning speglar både manliga och kvinnliga perspektiv.”
 Nu ska det bli intressant att se om dessa fyra läroböcker klarar av att leva upp till detta.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet är att jag i min religionsdidaktiska studie ska undersöka hur kvinnor framställs i jämförelse med män i de fyra religionskunskapsböckernas avsnitt om judendomen. Om det nu finns en skev fördelning gällande det bild och textmaterial som finns, hur kan man då förklara det? Syftet med uppsatsen är också att ta reda på i vilken mån dessa fyra läroböcker i religionskunskap kan uppfylla genusaspekten, då det står i kursplanerna att ”skolan aktivt och medvetet skall främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter”.


I uppsatsen utgår jag från följande frågeställningar:

· Hur framställs män respektive kvinnor i de fyra religionskunskapsböckernas avsnitt om judendomen?

· Blir kvinnor och män i lika hög grad representerade i text och bild?

· Om det finns en skev fördelning gällande representationen av män och kvinnor i bild- och textmaterialet, hur ska man förklara detta?


1.2 Avgränsningar och metod

Anledningen till att jag har valt att granska text och bilder i just dessa fyra religionsläroböcker är att religionslärare som arbetar på de tre kommunala gymnasieskolorna i Gävle använder just dessa böcker i sin undervisning. Vasaskolans gymnasium använder sig av Liv och mening – stora boken (2002) en lärobok som används i både A- och B-kursen och är skriven av Gunilla Rundblom och Leif Berg. Borgarskolans gymnasium använder sig av Religion och sammanhang – religionskunskap kurs AB (2003) skriven av Börje Ring, samt Religion och sånt – religionskunskap A (2000), även den skriven av Börje Ring. Slutligen har vi Polhemskolans gymnasium som använder sig av Söka svar – religionskunskap kurs A & B, (2000) skriven av Malin Mattsson.

Metoden jag har valt att använda mig av är text- och bildanalys. Den metoden syftar till att analysera en texts och en bilds mening och möjliga konsekvenser. I undersökningsdelen har jag tittat på hur män och kvinnor beskrivs i läroböckernas bild- och textmaterial ur ett genusperspektiv.

När jag ska analysera texten och bilderna i läromedlen så kommer jag att beskriva vad det är jag ser på bilderna och hur jag uppfattar dem. Vad jag kommer att se i bilderna är naturligtvis påverkat av den förkunskap jag redan har om judendomen.


1.3 Forskningsbakgrund

Tanken med att skriva denna C-uppsats är att den kan fylla ett tomrum i forskningen om genus och judendom. Det har på senare år kommit ut några få uppsatser som tar upp läromedel, genus och judendom. Fortfarande är det främst Islam som står som föremål för genus- och läromedelsgranskningar.

En uppsats i vilken författarna granskar genus och läromedel är Therese Hedmans och Karin Omarks C-uppsats Befäster skolan traditionella genussystem? Syftet med deras uppsats är att undersöka huruvida läromedlen i årskurs åtta befäster en traditionell syn på genus och kön. De vill också undersöka om det finns möjlighet för eleverna att själva bilda sig en uppfattning om genus eller om de blir styrda åt ett visst håll i läroböckerna. De utgår från en diskursanalytisk metod och undersöker läromedel i teknik, biologi, engelska och hemkunskap. De inriktar sig inte enbart mot texten utan analyserar också bilder med hjälp av bildanalys. Hedman och Omark kommer fram till att en hel del av läroböckernas texter och bilder befäster den traditionella genussynen vilken innebär att mannen är norm och har makten medan kvinnan är maktlös och därmed en icke likvärdig samhällsmedborgare.

Jag har även valt att ta med mitt eget examensarbete Läroboksbilder av judendomen: En analys av bildmaterialet i tre religionskunskapsböcker för gymnasieskolan (2006). Det examens-arbetet skrev jag på Lärarprogrammet 60 poäng och syftet med uppsatsen var att ta reda på vilken funktion bilderna hade som valts ut att representera judendomen i läroböckerna. Jag ville visa på att läromedelsbilden bär på värderingar utan att vi kanske reflekterar över dessa. Bilden i läromedlen uppfattas i första hand som ett uttryck för bildmakarens egna åsikter, känslor eller attityder. Då bildens uppgift är att belysa ett sakförhållande eller referera till något objekt blir funktionen – informativ. Bilder av detta slag är vanliga i läromedel, uppslagsverk och vetenskapliga tidskrifter etc. Kunskapsbilden kan som alla bilder lätt byta sändare och därmed få en helt ny funktion.

Ett annat examensarbete i religionsdidaktik som tar upp judendomen ur ett genusvetenskapligt perspektiv är Vems judendom? En granskning av läroböcker i religionskunskap (2005) skriven av Rebecka Klack och Malin Johansson. Syftet med deras arbete är att genom textanalys ta reda på hur olika läroböcker i religionskunskap för gymnasieskolan beskriver judendomen. De undersöker läroböckerna utifrån två olika perspektiv. Klack tar reda på om lärobokstexterna utgår från någon speciell riktning av judendomen. Vilken judendom beskrivs? Frågan är om en speciell riktning utgör normen i lärobokstexterna eller om alla riktningar presenteras och beskrivs likvärdigt. Johansson undersöker lärobokstexterna ur ett genusvetenskapligt perspektiv.

Jag har även valt att ta med boken Jämställdhet i läromedlen (1998) som är skriven av Moira von Wright. I den ställer sig författaren frågan om läromedel spelar roll i undervisningen. Hon menar att läroböckerna ger perspektiv på världen och vissa ”röster” blir mer framträdande och andra förblir tysta. Dagens läroböcker kan enligt henne ses som en centralt styrande faktor, då eleverna betygsätts och deras kunskap kontrolleras utifrån de böcker som används.


Hon menar att läraren planerar sin undervisning utifrån böckerna, men att det oftast sker avvikningar och kompletteringar med annat material. Von Wright anser att författarna till läromedelsböckerna tillhör olika diskurser och för därför vidare olika synsätt i och med vad och hur de skriver. Vilken diskurs som läromedelsförfattaren tillhör påverkar vad som anses vara viktigt att ta upp i läromedlen. Hon anser att en text ska vara jämlik, att en text ska vara öppen för elevernas olika livsvärldar och erfarenheter genom att erbjuda olika perspektiv.


Kan du höra vindhästen (2000) är en studie kring läroböckers bild av den tibetanska buddhismen skriven av Kjell Härenstam. I denna studie tar han upp hur bilden och beskrivningen av den tibetanska buddismen har förändrats i läroböcker från 1970-talet fram till 1990-talet. Han beskriver hur urvalet i läroböckerna förändras i och med vilken tidsanda, politiskt- och religionsklimat som råder i vårt eget land.
 Härenstam tar också upp vad som menas med ordet orientalism i och med att man beskriver andra religioner/kulturer. Detta innebär att det som är främmande och helt olikt den egna kulturen uppfattas som det mest intressanta och får stå för den ”rätta” bilden av den kulturen. Härenstam menar att det är viktigt att tänka på att läroboksmaterialet är någons åsikter, någons förförståelse samt någons kunskap. Denna någon har tagit sig tolkningsföreträde och därför ska man alltid vara kritisk till det man läser även om de som i lärobokens fall ska vara neutrala. Läroböckernas författare speglar ofta sina ideologier och politiska ståndpunkter i urvalet av information.
 Målsättningen med att använda sig av läroböcker, enligt Härenstam, är att vidga elevernas horisonter och böckerna bör inspirera till förståelse och låta eleverna ifrågasätta sina tidigare fördomar.


Härenstam har även skrivit Skolboks-islam (1993) där gör han omfattande analyser av olika läroböcker som används i låg-, mellan- och högstadiet samt gymnasiet och vilken bild de ger av islam. Han kommer där fram till att de undersökta läroböckerna ofta generaliserar begreppet islam. Det visar sig ofta att ett visst lands förhållanden och tillämpning av islam får representera hela religionen i läroböckerna.

Härenstam finner också att några av läroböckerna framställer en mycket negativ bild av islam. Han menar att det är den negativa bilden av dagens krig och konflikter där muslimer är inblandade som spegla av sig även på de läroböcker som Härenstam har analyserat, då den västerländska och massmediala bilden av islam ofta är negativ.


Jonas Otterbäck har skrivit en artikel Vad kan man begära? – Läromedelstexter om Islam (2004). Där har han analyserat olika läromedelstexter om Islam. Han har ställt frågor som ”Vem tolkar” och ”Vems tolkning för jag fram?” och ”Vad kan man egentligen begära av en lärobok?”. Otterbeck har i samråd med en grupp gymnasielärare studerat lärobokstexter som används i gymnasielärarnas undervisning. Ett syfte med undersökningen är att visa på underliggande värderingar i lärobokstexterna. Han har valt att titta på hur texterna är eller kan vara blinda för kön och genus. Läroboksförfattarna utelämnar ibland information om kvinnor och redogör inte alltid för vad som gäller för män respektive kvinnor.
 Det är inte ovanligt att islam ofta skildras som en maktlysten, konservativ, exotisk och kvinnoförtryckande religion.
 Läroboksförfattaren bör enligt Otterbäck reflektera över sin text och dess syfte.

Staffan Selanders har i sin bok Läromedelskunskap (1988) tagit reda på vad som karakteriserar en lärobok och viken sorts bilder som finns i läroböckerna. Han menar att en lärobok och dess innehåll kan ses som ett uttryck för den värld vi lever i och vad vi anser vara viktig kunskap.
 Han ger även kriterier och en användbar modell för tolkningsarbete som gäller pedagogiska texter och bilder.


Ann Steenberg har i sin undersökning Flickor och pojkar i samma skola (1997) visat på hur läromedelsförfattarna och läroböckerna väljer att framställa personer i text och bild. Hon kommer fram till att om beskrivningarna i böckerna inte favoriserar killarna så blir beskrivningarna könsneutrala, istället för kvinnliga. Om man ska se läromedlen ut ett genusperspektiv så menar hon att läromedlen antingen är producerade för pojkar eller för elever som är könsneutrala eller könsstereotyper. Hon menar att kvinnorna inte syns i läromedlen, utan de visas oftast i relation till en man, eller i en traditionellt kvinnlig syssla.


Rune Pettersson är Professor i infologi vid Mälardalens Universitet. Han har länge forskat kring hur bilder bör publiceras för att uppnå informationsgivande kriterier. I boken Bilder i Läromedel (1991) beskriver han vikten av att medvetandegöra informationen som bilder ger läsaren för att se vilka värderingar och känslor som dessa förmedlar till skolvärldens elever. I antologin Forskning kring bild (1984) där Pettersson är redaktör ger han ett bidrag till forskningen kring bildens betydelse som informationsbärare och för utbildningssammanhanget i stort.

2. Bild och text i läroböcker

Då en stor del av min uppsats består av en bild- och textanalys så har jag valt att ta med detta avsnitt för att belysa vad som skiljer urvalet av bilder och text i en lärobok från andra böcker. Det här är viktigt då en läsares tolkning och förståelse av en text eller en bild är starkt beroende av i vilket sammanhang den förekommer. Det är därför nödvändigt att konstatera vad det är för slags text som läses. Är texten ironisk i sitt utförande eller inte, är det en självbiografi eller en fiktiv berättelse med påhittade karaktärer och handling? Selander menar att beroende på naturen hos texten tolkas den utifrån givna premisser. Läser man en ironisk skriven text med kunskapen av att den är just ironisk i sitt utförande tolkar man den inte utifrån ett faktaperspektiv, vilket hade varit fallet om man läste facklitteratur som tolkas som korrekt och vetenskaplig. Vid läsning av skönlitteratur är det upp till var och en att själv tolka och skapa uppfattningar av textens natur, och det finns inga givna tolkningsmönster som är överordnade för att läsaren ska få behållning av texten.


En pedagogisk text är ett material som producerats och strukturerats med syftet att användas inom utbildning och är därför inte öppen för olika slags läsningar. Nödvändigtvis betyder inte detta att en pedagogisk text måste skilja sig från den skönlitterära i någon högre grad. Däremot är de krav som ställs på läsaren, de överordnade tolkningsmönstren och sättet att angripa texten på, fastställda utifrån den sociala miljö som skolan utgör.


Den pedagogiska texten som används i skolan är ofta skriven för en klassrumssituation som i sin tur förstärker läsningens angreppssätt. Texten är som tidigare nämnts sluten och inte öppen för någon öppen läsning eller tolkning. En text som riktar sig till läsare inom utbildningssektorn ska ha realreferens och vara anpassad till läsarens förkunskaper då den är nivågrupperad. Pedagogiska texter ordnas ofta i fasetter vilket innebär att textens uppbyggnadsstruktur är genomgående den samma i samtliga del teman och kapitel i läroböckerna.


Selander menar att läsarna måste vara medvetna om att de bilder som används i dagens läromedel sällan är gjorda eller tänkta för att användas i medier av detta slag. Detta innebär att när bilderna återanvänds i läromedel så förändras deras ordinarie kontext och bilden kan då ibland tolkas på ett annorlunda vis jämfört med om bilden återfunnits i ett annat medium.
 Bilder innehåller ofta en stor mängd information. Precis som i alla andra språk består bildens budskap av kodade meddelanden som fungerar i en given situation eller socialt sammanhang. Hur bilden tolkas är beroende av hur mottagarens kod är beskaffad i förhållande till avsändarens kod. Vid produktionen av informationsbilder är syftet att använda bilder som stämmer överens med mottagarens avläsningsmöjlighet med hänsyn till dennes sociala och kulturella förhållanden. En sammanfattande term för detta är bildläsbarhet.


I Lärobok om läroböcker (1991) beskriver Leif Berg hur läromedel och dess författare ägnas så gott som ingen uppmärksamhet utanför fackkretsarna, eftersom det i Sverige inte längre finns någon statlig granskning av läromedel. Berg anser att bilden ofta har en underordnad roll i jämförelse till texten, då många lärare enligt honom känner sig alltför okunniga om bildens historia, art och funktion. Eleverna vänjs vid att läraren fäster mer vikt vid texten och oftare ställer frågor på text än bild. Vid prov så är texten viktigare än bilderna. En annan risk som finns enligt Berg är att vi kan skapa en övertro på bilderna. Vi använder oss ibland av för många bilder och unnar oss inte att stanna upp inför några väsentliga bilder och låta dem få betyda något.


När det gäller att tolka läroböckernas uttryck gäller det att kunna arbeta med text och bild på två nivåer samtidigt. Svårigheten ligger enligt Selander i att kunna söka efter uttalade strukturer och explicita förklaringar, samtidigt som man ska upptäcka fördolda och implicita meddelanden som ligger inbakade i lärobokens framställningssätt och begreppsanvändande.


3. Undersökning av läroböcker om Judendom

3.1. Lärobok 1. Religion och sånt – religionskunskap kurs A (2000)


Avsnittet Judendom omfattar 15 sidor av totalt 192.

3.1.1. Texten

Läromedelsförfattaren inleder avsnittet om judendomen med en historisk tillbakablick. Mose är den historiska person som omnämns som den mest betydelsefulle för grundandet av judendomen, detta genom att han var förmedlare av de tio budorden som ligger till grund för den judiska tron. Några andra betydelsefulla män som omnämns är ledaren Simson och kungarna David och Salomo.

Nästa rubrik är ”Vem är jude?” och svaret är att det är den som är född av en judisk mor eller den som har konverterat till judendomen. De ortodoxa männen klipper inte håret vid öronen. Öronlockarna är ett tecken på att de tillhör Guds folk. Det står också att alla judiska män ska vara omskurna som ett tecken på att de är judar.

Under rubriken ”Var firas gudstjänsten?” går det att läsa att den som predikar i synagogan är rabbinen – den judiske prästen. Läroboken tar också upp vikten av att studera inom judendomen. Det står att alla judar har en bokhylla fylld med böcker som ett tecken på hur viktigt det är att utbilda sig. Ett exempel som tas upp på detta är att många judar är framgångsrika inom bl.a. forskning och många Nobelpristagare har varit/är judar.

En av de viktigaste religiösa högtiderna som tas upp är bar mitzva - när en pojke fyller 13 år och han blir religiöst myndig. Det står att detta firas genom att han i synagogan får läsa ett stycke ur tora och efteråt firas han med gåvor och fest. Det står kort omnämnt att flickornas motsvarighet heter bat mitzva och den sker vid 12 års ålder. Sist i boken tar läromedelsförfattaren upp de tre riktningarna, ortodox, konservativ och liberaljudendom. Här står det beskrivet vilka skillnader det finns mellan de olika grupperna när det gäller hur män och kvinnor sitter i synagogan. I den ortodoxa synagogan sitter kvinnor på läktaren, aldrig i det stora gudstjänstrummet. Där sitter bara män. I den konservativa synagogan sitter männen på den vänstra sidan. Men på den högra sitter män och kvinnor blandade. Om kvinnorna har barnen med sig, stannar de på läktaren. I den liberala synagogan sitter kvinnorna och männen blandade.

Allra sist i boken har läromedelsförfattaren valt att ta med några frågor att fundera över under ett avsnitt som han kallar för etiskt arbete.

3.1.2. Bilderna

Kapitlet om judendom innehåller fem bilder med undertext.


Bild 1. Den första bilden är ett färgfoto som är en halvsida stort. Det föreställer tändandet av ljusen i den åttaarmade ljusstaken vid firandet av chanukka. Om personen som tänder ljuset är en kvinna eller man syns inte på fotot.

Undertext: ”I december firas chanukka-högtiden i åtta dagar, för att minnas hur templet på 100-talet f.Kr. återinvigdes efter att det vanhelgats av inkräktare.”

Bild 2. Ett svart/vitt foto som är en halvsida stort förställandes tre stycken ortodoxa pojkar som studerar de heliga skrifterna under överseende av en ortodox man iförd svarta kläder, hatt och hårlockar.

Undertext: ”Att studera Guds ord är en självklarhet för de ortodoxa pojkarna.”

Bild 3. Ett färgfoto som upptar halva sidan. Fotot är taget inifrån en synagoga. På bilden visas arken med torarullarna och den åttaarmade ljusstaken. Längs fram i den vänstra bänkraden sitter en man iförd kippa.

Undertext: ”Längst fram står torarullarna med de fem moseböckerna. Platsen där de förvaras kallas arken. Till höger om arken står den åttaarmade ljusstaken som används vid chanukka-högtiden.”

Bild 4. Ett halvsidesfoto i färg föreställandes en judisk pojke som under bar mitzva läser ur toran. Han är iförd vid skjorta och kippa. Runt honom står både äldre män och pojkar iförda ortodox klädsel.

Undertext: ”Bar mitzva läsning ur tora.”

Bild 5. En halvsidas färgfoto föreställandes en judisk man i ortodox klädsel, svart hatt, svart kappa, hårlockar och skägg. Han står utanför ingången till en supermarket. Inne i supermarketen handlar de sekulariserade judarna. En kvinna tittar ut genom skyltfönstret på den ortodoxa mannen utanför.

Undertext: ”Sekulariserade och ortodoxa judar har olika uppfattning om öppethållande av butiker under sabbaten. Ortodoxa judar protesterar mot alla former av arbete under det dygn vilodagen varar.”

Bild 6 i Religion och sånt är en tecknad bild föreställandes de olika riktningarna inom judendomen. Här beskrivs bildmässigt hur män och kvinnor sitter i synagogan beroende vilken riktning man tillhör.

Undertext: ”I den ortodoxa synagogan sitter kvinnor på läktaren, aldrig i det stora gudstjänstrummet. Där sitter bara män. I den konservativa synagogan sitter männen på den vänstra sidan. Men på den högra sitter män och kvinnor blandade. Om kvinnorna har barnen med sig, stannar de på läktaren. I den liberala synagogan sitter kvinnorna och männen blandade.”

3.2. Lärobok 2. Söka svar – religionskunskap A & B (2000)

Avsnittet judendom omfattar 28 sidor av 355.


3.2.1. Texten

Avsnittet om judendomen innehåller ett mansdominerat textmaterial. Texten innehåller ett särskilt avsnitt om män och kvinnor som inleds med en lång genomgång av judarnas historia. Här omnämns några viktiga personer som till exempel Abraham, Isak och Jakob.

Under rubriken ”Gud sluter förbund med människan” står det att omskärelse sker av pojkar på deras 8:e levnadsdag som ett tecken på förbundet mellan Gud och människan. Det står även att läsa att i centrum av det judiska livet står familjen och omsorgen om den och de kommande generationerna. Kärnfamiljen det vill säga kvinna + man + barn ses som en garant för den judiska identiteten och för trons fortlevande. Judendomen beskrivs också vara motståndare till inåtvänd och självförnekande fromhet – därför finns det inga judiska munkar eller nunnor.

Under avsnittet ”Är män och kvinnor jämlika?” står det att judendomen kan beskrivas som en patriarkalisk religion. Gamla testamentet skrevs av män för män och innehåller inte speciellt många berättelser om kvinnor. Det går även att läsa att enigt det judiska sättet att se är alla människor jämlika, men i bibelns skapelseberättelse befaller gud Adam att råda över Eva. Många judar menar att rollfördelningen mellan kvinna och man finns inbyggd i själv skapelsen. Det står även att i tora finns regler som både kränker och försvarar kvinnan, men idag är det främst hennes rättigheter som sätts i fokus. Militärtjänstgöringen är ett exempel på jämlikhet som tas upp då den är obligatorisk både för kvinnor och för män i Israel. Läromedelsförfattaren tar också upp att det bara är genom att födas av en judisk mor som du själv blir jude. I detta stycke beskrivs även den judiska modern som en symbol för hela judendomen. När det gäller rollfördelningen mellan män och kvinnor står det att mannen anses vara den som ska ansvara för gudstjänst, torastudier och försörjning, medan kvinnan ska sköta hem och barnuppfostran.

3.2.2. Bilderna

Kapitlet judendom innehåller sex bilder.

Bild 1. består av en bild på insidan av synagogan i Stockholm. Med på bilden finns också nio män.


Bild 2. Detta är en bild på Jerry Seinfeld och hans tre vänner från TV-serien Seinfeld. En av hans vänner är Elaine som är kvinna.


Bild 3. Är en bild på kvinnor och barn som räddats från Auschwitz koncentrationsläger. Med på bilden finns både yngre och äldre kvinnor, och några av kvinnorna bär ett barn i famnen.

Bild 4. Detta är en bild av en målning av konstnären William Blake som heter ”Gud skapar Adam.”

Bild 5. Denna bild föreställer firandet av Purimfesten. Med på bilden är sju personer varav sex är män och en är kvinna.

Undertexten lyder: ”Man påminner sig om när den bibliska drottningen Ester genom stor list räddade det judiska folket undan förföljelse och död.”

Bild 6. Denna bild förställer en judisk man som står lutad mot Västra muren i Jerusalem. Med i utkanten på bilden finns även två ortodoxa män.


3.3. Lärobok 3 Religion och sammanhang AB-kurs

Avsnittet judendom omfattar 26 sidor av 320.

3.3.1. Texten

Texten och sättet som läromedelsförfattaren skriver är ganska öppen och lättförståeligt. Ring påpekar ofta att olika judar tänker olika och det är inte endast ett synsätt som framgår. I början av denna lärobok så består texten av en historisk tillbakablick. Det står berättat om de stora patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Abraham omnämnds som den som genom ett tecken på förbundet mellan människan och Gud började omskära pojkar. Det står även att Abraham tillsammans med sin tjänstekvinna fick sonen Ismael. Tjänstekvinnan står inte omnämnd med något namn. Andra viktiga personer som är omskrivna är Mose.

I avsnittet ”Vem är jude?” kan man läsa att jude är den som föds av en judisk mor eller konverterar till den judiska tron. Anledningen till att det är så bestämdes på 200-talet e Kr. då kvinnorna under oroligheter och förföljelser ofta våldtogs och det därför var svårt att veta vem som var far till barnet. Under kapitlet ”Människan” står relationen mellan människa och Gud beskriven. Människan benämns som ”hon” i texten och Gud som ”han”. Judendomens bild av Gud anses ha en stor spännvidd då Gud beskrivs i texten som en allsmäktig, högt över människan och svår att nå, men samtidigt nära som en kärleksfull far.

I avsnittet ”Domare och kungar” kan man läsa att under den första tiden i Kanaan levde folket i stammar och deras sammanhållande ledare kallades domarna. Här omnämns den mest kände av dem – Simon. Det står också att israelerna så småningom gick över till kungadöme. Saul omnämns som den första kungen efterföljd av David och hans son Salomo. Under kapitlet ”Messias” står det att vissa judar tror att Gud en dag ska sända en man, som är släkt till kung David, för att upprätta ett fredsrike på jorden. Kapitlet ”Vardag och högtid” beskriver att när en pojke fyller 13 år blir han religiöst myndig och blir ”budets son”, bar mitzva. Det står utförligt beskrivet hur en bar mitzva går till och vad det innebär för en pojke. Den kvinnliga motsvarigheten bat mitzva nämns bara kort, läroboken förklarar detta med att denna ceremoni inte är lika tydligt fastställd som pojkarnas då man som kvinna inte deltar lika aktivt i synagogans gudstjänst. När det gäller judiska bröllop så står det beskrivet att vigseln måste ske i närvaro med minst 10 män. Det går även att läsa att en skilsmässa ses som en sista utväg och sker efter en komplicerad procedur. Kvinnan måste vänta 92 dagar innan hon får gifta om sig. Sist i kapitlet om judendomen kan man läsa om de olika riktningarna. Här står det att kännetecknen för de ortodoxa judarna är att männen har skruvlockar vid öronen, svarta kläder och hattar samt den militanta hållningen. Det står bara helt kort att de ortodoxa kvinnorna bär peruk.

3.3.2. Bilderna

I denna lärobok finns det åtta stycken bilder

Bild 1. Den första bilden föreställer Gamla testamentets handskrivna skriftrullar i vackert utsmyckade fodral. Man ser även läspinnen ”pekfingret” som används då det är förbjudet att vidröra vid de heliga skrifterna.


Undertext: ”I den judiska synagogan finns Gamla testamentet på handskrivna skriftrullar i vackra fodral. Pinnen som hänger på rullarna i mitten slutar i ett pekfinger. När man läser använder man den för att följa raderna. Man får inte röra vid den heliga texten med sina fingrar.”

Bild 2. Denna bild förställer Faraons dotter när hon hittar Mose i en korg i Nilen. Det är en bild som ser ut att vara målad av en europeisk konstnär då både faraons dotter och hennes följe är blonda och ser ”europeiska” ut till både klädsel, håruppsättningar och utseende. Även Mosebarnet är ljushyat och blont.


Undertext: ”Faraons dotter och hennes följe hittar Mose i en korg i Nilen.”

Bild 3. Förställer ortodoxa judar i en modern storstad. Det är en man och tre pojkar alla ortodoxt klädda i svarta kläder, hårlockar och kippor.

Undertext: ”Ortodoxa judar i New York. USA har världens största judiska befolkning. Alla riktningar finns där.”

Bild 4. Bilden förställer en judisk familj på väg från sina hem med packning. Det är fyra vuxna och ett barn på bilden och alla bär de en davidsstjärna på sina kläder. Bilden ser ut att vara tagen från andra världskriget.

Undertext: ”En holländsk-judisk familj på väg till tåget för en resa till en plats som nästan ingen återvände från – ett förintelseläger. Under nazitiden tvingades alla judar bära en davidsstjärna med ordet ”Jude” när de gick ut.”

Bild 5. Bilden visar en judisk vigselceremoni. En man i frack och kvinna i vit brudklänning står under en bönesjal, medan en rabbin läser för dem.

Undertext: ”Vid en judisk vigselceremoni står brud och brudgum under en baldakin. Här är de två höljda i samma bönesjal, för att visa sin samhörighet inför Gud.”

Bild 6. Detta är en bild på fyra modernt klädda judiska män som praktiserar morgonbön i en synagoga.


Undertext: ”Morgonbön i en synagoga i Prag.”

Bild 7. Ett litet foto förställandes en judisk matbutik. En man handlar korv i charkdisken av en manlig butiksanställd iförd kippa.

Undertext: ”En kosherbutik i Stockholm.”

Bild 8. För att beskriva skillnaden mellan de olika riktningarna så har läromedelsförfattaren valt att visa detta med en bild som visar hur män och kvinnor sitter i synagogan. I den ortodoxa synagogan sitter kvinnorna på läktaren, aldrig i det stora gudstjänstrummet. Där sitter bara männen. I den konservativa synagogan sitter männen på vänster sida. Men på den högra sitter män och kvinnor blandade om inte kvinnorna har barn med sig, då stannar de på läktaren. I den liberala synagogan sitter män och kvinnor blandade.

3.4. Lärobok 4 Liv och mening – stora boken A & B-kurs


Kapitlet om judendomen omfattar 33 sidor av 416.

3.4.1. Texten


Det här är den lärobok som har det längsta och mest omfattande avsnittet om judendomen. Läromedelsförfattaren börjar också här med att göra en historisk genomgång där han tar upp de betydelsefulla männen som Mose, Abraham, Saul, David och Salomo. Författaren beskriver hur arkeologer utgrävt Jerusalem för att finna rester från Davids och Salomos tid. Man hittade ingenting av värde, förutom en mängd statyetter av fruktbarhetsgudinnor. Det beskrivs även hur olika profeter angrep problemet att israeliterna fortfarande tillbad de ”gamla” gudarna. De mest kända profeterna är Amos, Jesaja och Jeremia.

Under rubriken ”Katastrof och pånyttfödelse” kan man läsa om skapelseberättelsen och här omnämns Gud som ”han” och människorna som ”hon”. Läromedelsförfattaren tar även upp de två olika skapelseberättelserna som finns i Moseböckerna. På frågan ”Vem är jude” beskriver läromedelsförfattaren att det tidigare bara var de som föddes av en judisk mor som räknades som judar. År 1970 beslutade det israeliska parlamentet att man antingen ska vara född av en judisk mor eller ha konverterat till judendomen för att få kalla sig jude. Om man är man krävs det också att man låter omskära sig för att få övergå till judendomen. Under kapitlet ”Helger och högtider” beskrivs att i vissa synagogor sitter män och kvinnor åtskilda, men att det skiljer sig mellan de olika riktningarna. Det står att även om det är en synagoga där män och kvinnor sitter tillsammans så är det en man som läser bibeltexterna och leder gudstjänsterna. De judiska männen och pojkarna bär en hatt eller en liten mössa, kippa på huvudet. Detta som ett tecken på vördnad inför Gud.

I kapitlet ”Olika riktningar” beskrivs de olika riktningarnas kännetecken. De ortodoxa männen beskrivs ha skägg, hårlockar vid tinningen och svarta hattar. I reformjudendomens synagogor får det också finnas kvinnliga församlingsledare – rabbiner. Pojkarna behöver inte ha kippa på sig och män och kvinnor sitter inte heller åtskilda i synagogan.

3.4.2. Bilderna

Judendomen innehåller 33 bilder.

Bild 1. Föreställer en ortodox pojke som iförd kippa och bönesjal läser ur tora.

Bild 2. En bild som visar människor som vistas vid västra muren i bakgrunden. Längs fram i bilden syns flera Israeliska flaggor.

Bild 3. Två judiska män som ber vid västra muren, en bär kippa och den andre svart hatt.


Undertext: ”I murens springor stoppar människorna in små lappar med böner.”

Bild 4. Detta är en bild som föreställer hur Mose blev hittad i vassen av en egyptisk prinsessa.


Bild 5. Föreställer en karta över Egypten och Sinai.


Bild 6. En bild som visar de egyptiska pyramiderna.


Undertext: ”Historierna om Mose är inte så uråldriga som man kan tro. Vid den tid som Mose och hans folk sägs ha lämnat Egypten 1200-talet f.Kr, var de berömda egyptiska pyramiderna utanför Kairo redan över 1000 år gamla.”

Bild 7. Bilden förställer en judisk man som läser ur moseböckerna vid västra muren. Han är omringad av flera män som ber och lyssnar till det han läser. Alla männen har kippor på huvudet.

Undertext: ”En judisk man läser ur bokrullen med Moseböckerna vid Västra muren i Jerusalem.”

Bild 8. Bilden förställer en religionslektion i Israel. Det är en blandad klass med både tjejer och killar och en manlig lärare.

Undertext: ”Religionslektion i en gymnasieklass i Israel. Eleverna läser och diskuterar Bibeln med stort intresse. Den är deras heliga historiebok.”

Bild 9. Detta är en bild som föreställer erövringen av Jeriko. Det är flera präster som blåser i sina horn, då den heliga arken bärs fram. Runt dem står soldater och ser på.

Undertext: ”Staden Jeriko erövras. Bibeln berättar att hela folket vandrade runt den starkt befästa staden. I tåget bar de också på den guldfärgade arken, en ”låda” där man hade stentavlorna med de tio budorden. På den sjunde dagen blåste prästerna i sina horn och allt folket skrek så mycket de orkade. Då föll murarna och israeliterna rusade in i staden och dödade alla.”

Bild 10. Ett foto föreställandes utgrävningen av ruinerna efter staden Jeriko på 1950-talet.

Undertext: ”Arkeologen Kathleen Kenyon ledde på 1950-talet en stor utgrävning av ruinerna efter staden Jeriko. Djupa schakt grävdes genom ruinkullen och längs nere på botten fann man de första bosättningarna som är 9000 år gamla. Arkeologerna kunde konstatera att staden redan var en övergiven ruinstad när israeliterna anses ha kommit dit.”

Bild 11. Föreställer kung David när han blir smord till kung omgiven av sina män.


Undertext: ”Kung David får huvudet smort med olja, ett tecken på att han utvalts av Gud till att vara kung.”

Bild 12. Bilden förställer fruktbarhetsgudinnor i lera.


Undertext: ”Sådana här kananeiska fruktbarhetsgudinnor har man funnit mängder av i Jerusalem.”

Bild 13. Bilden förställer en man i svarta kläder och skägg som predikar som vad som ser ut att vara baksidan av två kvinnor.

Undertext: En modern ”profet” i Jerusalem.”

Bild 14. En bild av en staty utanför FN:s högkvarter.

Undertext: ”Utanför FN:s högkvarter i New York finns denna staty som illustrerar Jesajas ord ”Ni ska smida om era svärd till plogbillar.” Statyn är skänkt av f d Sovjetunionen (som för övrigt var en ateistisk stat).”

Bild 15. Detta är en tecknad bild förställer Ishtarporten i Babylon. Framför porten står flera rader av soldater uppradade.

Undertext: ”Så här pampig såg det ut i Babylon vid tiden för israeliternas fångenskap. Den ståtliga Ishtarporten stod mitt över paradgatan i huvudstaden.”

Bild 16. En tecknad bild av en man som beskådar sin egen spegelbild i vattenytan.


Undertext: ”Gud skapar Adam till sin avbild står det i Bibeln. Kan det ha gått till så här?”

Bild 17. Två judiska män och en kvinna sitter vid ett dukat bord. Männen bär kippa och sabbatsljusen är tända.

Undertext: ”Judisk sabbatsmåltid. De båda sabbatsljusen är tända och man läser ur B8ibeln och sjunger tillsammans.”

Bild 18. Bilden förställer en rabbin som bär bokrullarna iförd bönesjal.

Undertext: ”Bokrullarna med Torans texter förvaras i särskilda fodral. Här bär rabbinen fram en sådan bokrulle som man ska läsa ur i synagogan.”

Bild 19. En bild av en modell av kung Salomos tempel. En kvinna, en man och en flicka beskådar modellen.


Undertext: ”Modell av templet som det en gång såg ut. Modellen finns i Jerusalem.”

Bild 20. En bild som visar en del av mönstret som finns inhugget i Titus triumfbåge i Rom. Det är romerska soldater som bär på den sjuarmade ljusstaken.

Undertext: ”Templet i Jerusalem förstördes av romerska soldater år 70. Offerkistor, rökelsealtaren, ljusstaken och andra heliga föremål visades senare upp i triumftåget genom Roms centrum. Bilden finns inhuggen i Titus Triumfbåge i Rom.”

Bild 21. Bilden är ett porträtt av en man iförd ”traditionell muslimsk” klädsel.


Undertext: ”Den berömde judiske filosofen, läkaren och juristen Maimonides.”

Bild 22. En bild som föreställer judiska kvinnor och män som bränns på bål under medeltiden.

Undertext: ”Judar bränns på bål kopparstick från 1200-talets Tyskland.”

Bild 23. Denna bild förställer en judisk ung man som ställer in sitt gevär i garderoben.


Undertext: ”En israelisk ung man ställer in sitt gevär i garderoben efter avslutat bevakningspass. – Vi judar kommer aldrig mer att låta oss avrättas utan att göra motstånd. Nu försvarar vi oss, säger han.”

Bild 24. En bild från en gata i Jerusalem. Med på bilden finns både judiska och muslimska män och kvinnor.

Undertext: ”Inte alla araber lämnade den nya staten Israel. Det bor fortfarande araber bl.a. i de äldre delarna av Jerusalem.”

Bild 25. Bilden förställer judiska män och pojkar som läser ur de heliga skrifterna. De är iförda kippa och männen bär bönesjal.


Undertext: ”Judendomen är framförallt männens religion. De här männen i Jerusalem har samlats i synagogan för att förrätta sin dagliga bön och diskutera Talmud tillsammans.”

Bild 26. En färgglad bild som visar blommor och grönska.


Undertext: ”Öknen blommar i en judisk bosättning på stranden till Döda havet, där ingenting tidigare kunde växa på grund av torka och hög salthalt. Bevattningen och jordförbättringen får öknen att blomma och på den ”konstgjorda” ängen betar kor, får och getter. Utanför stängslet är det stendöd saltöken.”

Bild 27. Bilden förställer två leende kvinnor som håller om varandra.

Undertext: ”Den som är född av en judisk mor, räknas som jude.”

Bild 28. En bild inifrån en synagoga. Männen som finns med på bilden bär kippa.


Undertext: ”Sabbatsgudstjänsten i en synagoga i Jerusalem.”

Bild 29. Detta är en bild av en tavla förställande när Jesus omringad av lärjungar instiftade nattvarden av konstnären Vicente Juan Masip från 1500-talet.


Undertext: ”Så här tänkte sig 1500-tals konstnären Vicente Juan Masip att det såg ut när Jesus instiftade nattvarden.”

Bild 30. Bilden förställer två ortodoxa män som sitter vid Västra muren. Båda männen är klädda ortodoxt med hatt, skägg och hårlockar.


Undertext: ”Ortodoxa judar vid Västra muren i Jerusalem. De ortodoxa männen känns igen på sitt skägg, sina hårlockar vid tinningen och (ofta) sina svarta hattar.”

Bild 31. En bild som visar en staty förställandes den sjuarmade ljusstaken.


Undertext.” Den sjuarmade ljusstaken utanför Israels parlament, Knesset, i Jerusalem.”

Bild 32. Den här bilden förställer en man och en kvinna som står på en trottoar och pratar. Mannen är iförd kippa.


Undertext: ”Ungt par i Jerusalem. De säger att de lever och tänker ungefär som ungdomar gör i Europa och USA. De går nästan aldrig i en synagoga, bryr sig inte om matregler och sabbatsregler. De tror inte på bibelns berättelser om att gud givit dem landet. Men de känner en stark samhörighet med andra judar i Israel och i övriga världen.”

Bild 33. Det här är sista bilden och den förställer en judisk manlig soldat som ber vid Västra muren. Han är iförd kippa och på axeln bär han ett gevär.


4. Jämförelse av de olika läroböckernas textinnehåll

Eftersom ingen av läroböckerna har någon utförligare beskrivning av läromedelsförfattarna är det svårt att veta vilken förkunskap de har och vilka implicita budskap de förmedlar i och med att de har valt ut en viss text och ett visst antal bilder som de tycker ska representera en hel religion.

Efter att ha gjort en jämförelse av de fyra läroböckerna så märks det tydligt att läroboken Religion och sånt som bara är en lärobok för gymnasieskolans A-kurs har ett väldigt kortfattat och tunt innehåll, jämfört med de tre andra läroböcker som ska omfatta både A och B-kursen i religionskunskap.

Kapitlen om judendomen i samtliga fyra läroböcker innehåller ett mycket mansdominerat text- och bildmaterial. Textens mer övergripande problem kan sägas vara att berätta om judendomens människosyn på ett sätt som, i enlighet med läroplanen, leder till inlevelse och förståelse.


Det syns tydligt om man ser till textmaterialet att judendomen är en patriarkalisk religion. Alla läroböckerna börjar med en historisk genomgång där de tar upp de viktiga historiska personerna som Mose, Abraham och Isak m.fl. Det står till och med i Söka svar att Gamla testamentet är skrivet av män för män. Två kvinnor omnämns i den tidiga judiska historien, den ena är den kvinna som i Religion och sammanhang beskrivs som den tjänstekvinna som Abraham fick sonen Ismael med. Kvinnan har inget namn i texten, utan kallas bara för ”tjänstekvinnan”. Den andra kvinnan är den egyptiska prinsessan som hittade Mose. Alla läroböckerna har gemensamt att de beskriver mycket mer utförligt den judiska mannens roll inom judendomen och kvinnorna har en tydlig underordnad roll.

Det som också är gemensamt för alla läroböckerna är att de har ett avsnitt där de ställer frågan ”Vem är jude?” Där tar de upp att det är genom att ha en judisk mor som man räknas som jude. Söka svar tar även upp den judiska moderns betydelse som symbol för hela judendomen. Även rollfördelningen tas upp mellan kvinna och man i Söka svar och det står att läsa att mannens ansvar är gudstjänsten, Torastudierna och familjeförsörjningen. Kvinnan ansvarar för hemmet och uppfostran. Författaren till Söka svar skriver att det i Toran finns regler som både kränker och försvarar kvinnan. I dagens samhälle är det främst kvinnans rättigheter som sätts i fokus.

I Religion och sånt står det ingenting om hur könsrollerna ser ut inom judendomen. Det enda som står skrivet är under kapitlet Fundera – Undersök som är ett kapitel där eleverna ska ta ställning i olika etiska frågor. Där står det kortfattat att ”i den judiska familjtraditionen ingår tydliga könsroller. Kvinnans religiösa plikt är att sköta hemmet, mannens att gå i synagogan. Hur skulle du som elev vilja att rollfördelningen såg ut i ett eget förhållande?”

Under kapitlet högtider tar alla läroböcker utom Söka svar upp hur bar mitzva går till - det vill säga när en pojke blir 13 år och religiöst myndig. Det står utförligt att läsa om hur en bar mitzva går till och vad det innebär. Den kvinnliga motsvarigheten bat mitzva omnämns bara med den korta förklaringen att den infaller när flickorna blir 13 år, men att den inte anses lika viktig då kvinna inte deltar lika aktivt i synagogans gudstjänst. Liv och mening är den enda bok som nämner något om kvinnliga rabbiner ”I reformjudendomens synagogor får det också finnas kvinnliga församlingsledare – rabbiner.” Religion och sammanhang tar som enda bok upp vad som gäller vid vigsel och skilsmässa inom judendomen. För att äktenskapet ska anses giltigt måste 10 män närvara som vittnen. Skilsmässa beskrivs som en komplicerad procedur där kvinnan måste vänta minst 92 dagar innan hon får gifta om sig.

När det gäller den manliga omskärelsen är det bara Söka svar och Religion och sammanhang som beskriver det som ett tecken på förbundet mellan människan och Gud. I både Liv och mening och Religion och sammanhang så omnämns Gud som en ”han” och människan som en ”hon”. I Religion och sammanhang kan man läsa att judarna väntar på att Gud ska sända en man som är släkt med kung David för att han ska upprätta fred på jorden. Alla de fyra läroböckerna beskriver de olika riktningarna som finns inom judendomen och vilka skillnader det finns mellan dessa. Religion och sammanhang och Liv och mening tar upp klädreglerna som finns för de ortodoxa judarna. Här beskrivs den ortodoxa juden som bärandes skruvlockar, svarta kläder, skägg och svarta hattar. Den ortodoxa kvinnans klädsel omnämns bara i Religion och sammanhang helt kort med att den ortodoxa kvinnan bär peruk.

4.1. Jämförelse av de olika läroböckernas bildinnehåll

Alla läroböckerna är rikt dekorerade med bilder om man ser till antalet bilder i förhållande till hur många sidor text som kapitlet judendom omfattar.

Religion och sammanhang och Religion och sånt innehåller flera likadana bilder. Detta förmodligen för att de är skrivna av samma författare. Både Religion och sånt och Religion och sammanhang innehåller uteslutande bilder som beskriver den ortodoxa inriktningen, då männen på bilderna är iklädda mörka kläder, hatt och skruvlockar. Det är bara på den sista bilden i de två läroböckerna som det finns en kvinna med på.


Bilden föreställer en sekulariserad kvinna som handlar i en supermarket under sabbaten, utanför protester en manlig ortodox jude mot att affären håller öppet under sabbaten. Generellt så kan man säga att alla läroböckerna innehåller få bilder som det finns kvinnor med på. Den vanligaste bilden om man slår samman alla personer i de fyra läroböckerna förställer en manlig ortodox jude iförd svarta kläder, hatt och hårlockar. Detta visar att lärobokstexterna är långt ifrån allsidiga då de oftast visar på ett enda perspektiv av judendomen.

Liv och mening är den lärobok som inte bara har det största textinnehållet, den innehåller också en markant större del bilder än vad de andra läroböckerna gör, hela trettiotre stycken. Av dessa trettiotre finns det kvinnor med på nio av bilderna. Trots det låga antalet bilder på kvinnor så är Liv och mening ändå den lärobok som har den största bredden på sina bilder. I denna lärobok finns det bilder av judar från alla olika riktningar, både i deras vardag och när de firar olika högtider. Här finns det också bilder på unga modernt klädda kvinnor som får representera judendomen något som saknas i de andra läroböckerna.

5. Diskussion

I dagens samhälle där vi ständigt matas med ny information kan det vara svårt att ta sig tid att stanna upp och reflektera över vad den text och de bilderna vi matas med egentligen betyder. Läroboken har en legitimerande funktion i det avseendet att många lärare menar att om läroboken följs, följer man även läroplanen. Läroboken som arbetsredskap har haft, och har fortfarande idag en stark ställning i den svenska skolan. Det som enligt mig kan kännas lite oroande är att det i Sverige inte längre finns någon statlig granskning av läromedel. Detta kan innebära att i stort sett vem som helst kan skriva en lärobok idag. Oftast så finns det ingen utförlig information om vem läromedelsförfattaren är mer än han eller hennes namn. Vilken diskurs som läromedelsförfattaren tillhör påverkar även vad som anses vara viktigt att ta upp i läromedlen. Alla människors upplevelser, handlingar och beteenden grundar sig på vilka kunskaper, värderingar, trosföreställningar och normer man har. Med hjälp av undervisning och läroböcker kan eleverna komma underfund om att just deras egna kunskaper och värderingar ligger till grund för deras handlingar och beteenden.


Av den forskning som granskar religionskunskapens läroböcker ur ett genusperspektiv beskriver majoriteten kvinnans roll inom Islam. Det har varit svårt att finna relevant genusforskning kring just judendomen. Då det finns väldigt lite forskning kring just kvinnor och judendom, så påverkar det även bilden av hur religionen beskrivs i läroböckerna. I min egen undersökning kom jag fram till att det finns en skev fördelning gällande presentationen av män och kvinnor i bild- och textmaterialet i läroböckerna. Hur ska man då förklara detta? De fyra olika läroböckerna jag granskat skiljer sig inte nämnvärt åt i sina upplägg. De tar upp ungefär samma saker och i samtliga läroböcker har kvinnorna har en tydlig underordnad roll både när det gäller text- och bildmaterialet. Information om kvinnors religiositet utelämnas eller utvecklas inte vidare.

Ingen av de läroböcker jag analyserat klarar av att leva upp till alla de krav som Otterbäck menar att man ska ställa på en lärobok. Tyvärr så verkar detta vara något genomgående för det mesta läromedelsmaterial som finns i svenska skolan idag oavsett ämne. Therese Hedmans och Karin Omarks C-uppsats Befäster skolan traditionella genussystem? visar på samma resultat. Även de har kommit fram till att det är mannen som är norm när det gäller vad eller vem som ska beskrivas i bild och text. I deras undersökning visade det sig att den enda lärobok som var mer fokuserad på kvinnor var läroboken för det traditionellt kvinnliga ämnet hemkunskap. Även Rebecka Klack och Malin Johansson har i sin uppsats Vems judendom? En granskning av läroböcker i religionskunskap (2005) kommit fram till att det är den ortodoxa mannens religion som beskrivs i läroböckerna. Även det bildmaterial som de analyserat i läroböckerna är väldigt mansdominerat och det är få kvinnor med på bilderna.

Genomgående för alla undersökningar är att information om kvinnors religiositet utelämnas eller utvecklas inte vidare. Kvinnor presenteras ofta som bihang till män eller när de utför en traditionellt kvinnlig syssla. Detta gör dem passiva och icke självständiga. Lärobokstexterna är många gånger tendentiösa i bild- och texturval. Bilder på (ortodoxa) män sätts i samband med frågor som Vem är jude? och Vad är en människa?

Varför föreligger det ett mansdominerat text- och bildmaterial i avsnitten om judendom? Genusforskningen visar att samhället är uppbyggt runt två principer vilka är den manliga normen och i särhållandet av könen. Forskningen menar att detta kommer att fortgå och upprätthållas så länge det inte uppmärksammas och problematiseras. Det finns i samhället en tydlig könsmaktsordning som gör gällande att män och kvinnor tilldelas olika roller och att ett kliv utanför dessa roller tenderar att uppfattas som något besynnerligt och konstigt. Vi lever i ett samhälle som är strikt uppdelat i manliga och kvinnliga domäner. Detta tycker jag rimmar illa med att vi ska leva i ett demokratiskt samhälle där alla ska ha samma rättigheter oavsett kön.

Judendomen i sig är en patriarkalisk religion, men det finns även stora skillnader mellan de olika grenarna inom judendomen. Till antalet är inte de ortodoxa judarna den största inriktningen, fast de är den grupp som sticker ut mest både åsiktsmässigt och utseendemässigt, så därför får de mest uppmärksamhet både i media och i läromedlen. Det finns tydliga könsroller inom judendomen när det gäller hur män och kvinnor ska praktisera sin tro. Det är svårt att avge något generellt omdöme om de feministiska framsteg som uppnåtts inom judendomen. De rådande feministiska utgångspunkterna skiljer sig åt i fråga om orsaker, samband och förslag till förändringar. Kvinnorna har börjat göra insteg i den religiösa sfären, mer inom vissa grenar och mindre inom andra. Att kvinnorna nu börjar ta plats kommer förhoppningsvis att bidra till att de även kommer att få en synligare plats i läromedlen i framtiden.

När det gäller vilken bild som ska vara representativ för en viss religion så är det läromedelsförfattarna som är ansvariga för vilka miljöer som ska skildras i läroböckerna och de är därmed också med och driver de traditionella könsmönstren. Nu har ju inte läromedelsförfattaren alldeles fria tyglar när det gäller vad han eller hon vill skriva i sin lärobok. Det finns många anledningar till att läroböcker har en viss form. För som Otterbäck skriver så finns det vissa krav som vi ska ställa på en lärobok. De ska förhålla sig till läromedlens konventioner och traditioner och förhålla sig till fördomar. Samtidigt som de ska följa olika lagar, planer och styrdokument ska läroboken vara lättsåld på läromedelsmarknaden.

Eleverna i dagens skola får sällan tillräckligt med hjälp att analysera vad det material de matas med egentligen betyder och hur det påverkar deras attityder och utveckling. Det är därför jätteviktigt tycker jag att pedagogerna tillsammans med eleverna försöker finna de redskap de behöver så att de på ett källkritiskt sätt lär sig att analysera både text och bilder ur ett genusperspektiv. Jag börjar nu förstå vilken svår uppgift läromedelsförfattarna har när de på några få sidor ska presentera en hel religion. Det är därför jätteviktigt att den person som väljer ut vad som ska vara med och hur en religion ska framställas är medveten om detta. Det gäller att försöka täcka så många olika fält och dimensioner av religionen som möjligt.

6. Sammanfattning

Idag finns det inte längre någon statlig granskning av läromedlen, det betyder att vem som helst kan skriva en lärobok. Läromedelsförfattaren har en svår uppgift att på några få sidor sammanfatta en hel religion. Det är viktigt att vara medveten om vilken diskurs som läromedelsförfattaren tillhör. Detta påverkar vad författaren anser vara viktigt att ta upp i läromedlen. Alla människors upplevelser, handlingar och beteenden grundar sig på vilka kunskaper, värderingar, trosföreställningar och normer man har.

I min egen undersökning kom jag fram till att det finns en skev fördelning gällande presentationen av män och kvinnor i textmaterialet i läroböckerna. De fyra olika läroböckerna jag granskat skiljer sig inte nämnvärt åt i sina upplägg. De tar upp ungefär samma saker och i samtliga läroböcker har kvinnorna en underordnad roll när det gäller textmaterialet. Information om kvinnors religiositet utelämnas eller utvecklas inte vidare på samma sätt som männens. Även det bildmaterial som analyserats i läroböckerna är mansdominerat och det är få kvinnor med på bilderna. Kvinnor presenteras ofta som bihang till män eller när de utför en traditionellt kvinnlig syssla. Detta gör dem passiva och icke självständiga.

Då det finns väldigt lite forskning kring just kvinnor och judendom, så påverkar det även bilden av hur religionen beskrivs i läroböckerna. Genusforskningen visar att samhället är uppbyggt runt två principer vilka är den manliga normen och i särhållandet av könen. Forskningen menar att detta kommer att fortgå och upprätthållas så länge det inte uppmärksammas och problematiseras. Det finns i samhället en tydlig könsmaktsordning som gör gällande att män och kvinnor tilldelas olika roller och att ett kliv utanför dessa roller tenderar att uppfattas som något besynnerligt och konstigt. Vi lever i ett samhälle som är uppdelat i manliga och kvinnliga domäner. Detta visar sig även i dagens läroböcker.

Judendomen i sig är en patriarkalisk religion, men det finns även stora skillnader mellan de olika grenarna inom judendomen något som inte riktigt kommer fram i läroböckerna. Den vanligaste bilden i läroböckerna är bilden på en manlig ortodox jude. Till antalet är inte de ortodoxa judarna den största inriktningen, fast de är den grupp som sticker ut mest både åsiktsmässigt och utseendemässigt, så därför får de mest uppmärksamhet både i media och i läromedlen. Det sker feministiska framsteg inom judendomen, men de rådande feministiska utgångspunkterna skiljer sig åt i fråga om orsaker, samband och förslag till förändringar. Kvinnorna har börjat göra intåg i den religiösa sfären, mer inom vissa grenar och mindre inom andra. Att kvinnorna nu börjar ta plats kommer förhoppningsvis att bidra till att de även kommer att få en synligare plats i läromedlen i framtiden.
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