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Abstract 
 
Engelsk titel: The image of women in Christianity 

Author: Maryam Hanna 

Supervisor: Staffan Nilsson 

 

 

The purpose of this thesis is to investigate how men and women are produced in religious 

knowledge books for grades 4-6 in Christianity from a gender perspective. The four chosen 

textbooks are Upptäck Religion (2008), PULS Religion (2011), SO-Serien Religion 6 (2014) 

and Utkik Religion (2015). The theoretical part consists of Yvonne Hirdman and Jeanette Sky 

which are used to support my investigation. Previous research has shown that the male 

perspective dominates and that there is no focus on the role of women in religion. This thesis 

uses the genre staircase as an analytical tool and the texts in the teaching materials have been 

categorized into different levels based on a modified genre staircase.  

 

The study shows that two textbooks in religious knowledge show Christianity as human 

religion. The other two textbooks do the same but the difference is that the authors draw 

attention to why it looked like this. One of these books highlights the occasion at the 

beginning of the book, telling about all religions generally and the other book at the end of the 

book but only about Christianity. These books tells that the reason why women are not visible 

in history is because they took care of the children, so the man seemed more important in the 

stories. In addition, the survey shows that there is a clear gap between textbooks and the 

school's assignment in the form of Lgr11.  
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1. Inledning 
 

En religion som har varit dominerande i det svenska samhället och därmed i skolan är 

kristendomen. Detta då protestantismen och den lutherska kyrkan har dominerat i närmare 

500 år. Fram till 1 januari 2000 var kyrkan inte längre en del av staten och hade inget politiskt 

inflytande, det vill säga kyrka och stat separerades. Enligt Fredrik Schulte blev denna 

separation inte fullbordad fullt ut eftersom Svenska kyrkan fortfarande har statsliknande 

privilegier (2012/13: K327). Detta har lett till att läroplanen för 2011 har strukit texter som 

gäller kristendomen och dess betydelse, vilket har upprört många som anser att kristendomen 

bör ha en särställning i vårt samhälle. Stefan Gustavsson, ordförande för Svenska Evangeliska 

Alliansen, menar att det är av stor betydelse att ha kunskap om vilket inflytande och påverkan 

den kristna tron har haft i det svenska samhället. Utbildningsministern Jan Björklund delar 

denna åsikt med Gustavsson och menar att kristendomen bör ha en central betydelse i 

religionsundervisningen då kristendomen är en fundamental del i Sveriges kulturarv och 

historia (Stengård 2010).  

 

Som framtida lärare har jag observerat att läroboken har ett stort inflytande på lektionens 

innehåll och lärarens undervisningssätt. Enligt forskaren Boel Englund (1999) har 

läroböckerna en kunskapsgaranterande roll som läraren använder som en typ av garanti för att 

uppfylla läroplanens innehåll (ibid, s. 340). Dock kan man ifrågasätta att läromedel skulle 

vara garanti för att det ska förmedlas rätt innehåll. Professorn Jonas Svensson (2014) menar 

att de heliga texterna och ritualer som lyfts fram i religionshistorien och forskning tyder på att 

det främst är männens religion som uppmärksammas (ibid, s. 101). Med detta kan man säga 

att religionshistorien alltid har varit manscentrerad, till viss omfattning även i nuläget. Inom 

religionsutövningen har kvinnans ställning inte alltid varit självklar, vilket är därför kvinnans 

religiositet har osynliggjorts (ibid). Religionshistorikern Jeanette Sky har lyft fram en kritik 

inom religionsvetenskapen där hon menar att en traditionell berättelse i religionshistoria 

berättar halva historien men påstår sig vara hela historien, det vill säga historien kanske 

berättar om något som gäller alla människor men i själva fallet bara handlar om männen (Sky 

2009, s. 26). Egentligen omfattar det alltså några få personer men det framställs istället som 

att det gäller alla. Skys kritik får mig att inse att lärare inte kan förlita sig på innehållet i 

läroböcker fullt ut, något som Englunds (1999) forskning visar på att många lärare gör. 

Samtidigt kan man inte ta för givet att lärare granskar de läroböcker som de använder i sin 
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undervisning då en undersökning, som genomfördes av Lärarnas Riksförbund år 2014, visade 

att 8 av10 lärare inte kände att de hade tid att kvalitetsgranska, värdera och välja läromedel 

(Lärarnas Riksförbund 2014, s. 3).  

 

Att vara lärare innebär att vara medveten om de olika problem kring jämställdhetsaspekten i 

skolan, vilket inkluderar läromedel som eleverna får ta del av. Med detta menas att det krävs 

en särskild medvetenhet om elevernas läroböcker då vi förser dem med dessa. Av denna 

anledning är det viktigt att reflektera över hur läroböcker i religionskunskap behandlar män 

och kvinnor ur ett genusperspektiv och även vilka signaler dessa läroböcker sänder till 

eleverna. Skolans värdegrund värnar om detta i nedanstående utdrag: 

 

En likvärdig utbildning 

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs 

på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 

har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för 

eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet 

(Skolverket 2015, s. 8).  

 

Då läroböcker i religionskunskap skriver om olika berättelser i kristendom och vissa av 

läroböckerna får kristendom att framstå som mannens religion är det viktigt att veta hur lärare 

kan använda dessa läroböcker i undervisningen. Läroboken har en stark inställning och 

styrning i undervisningen och med det menas att det är viktigt att reflektera över 

religionskunskapsböckerna som kommer att användas i undervisningen. Av denna anledning 

kommer jag att undersöka fyra läroböcker i religionskunskap från 2008-2015. Läroböckerna 

är utgivna av tre olika förlag för att se om de olika förlagen skriver på olika sätt. Studien 

kommer att ha en komparativ design som utgångspunkt där de olika läroböckerna kommer att 

jämföras med varandra. Detta för att besvara andra frågeställningen. Om den förförståelsen 

som jag redan har överensstämmer med verkligheten innebär det att kvinnan är frånvarande i 

historien, vilket leder till att det finns ett glapp mellan det som skolan har i uppdrag och 

lärarens uppdrag i förhållande till läroplanen och verkligheten som eleverna får möta i form 

av olika läromedel.          
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur män och kvinnor 

framställs i läroböcker i kristendom. Studien kommer således baseras på en 

läromedelsgranskning där läroböckerna som har valts sägs vara anpassade efter Lgr 11 och är 

utgivna från 2008-2015. För att undersöka syftet med denna studie ämnar jag att använda mig 

utav följande frågeställningar: 

 

• Hur framställs män och kvinnor utifrån ett genusperspektiv i religionskunskapsböckers 

beskrivning av kristendom? 

• Vilka återkommande genusrelaterade tendenser finns det i de utvalda läroböckerna?  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
I följande avsnitt kommer jag att definiera begreppen genus och kön samt skillnaden mellan 

dessa. Detta avsnitt kommer även presentera Yvonne Hirdmans genussystem och 

genuskontrakt som jag kommer att ha som utgångspunkt i resultat och analysdelen. Utöver 

detta kommer det en kort beskrivning av hur samhället ordnar sig med hjälp av läroböcker 

enligt genussystemet. Vidare kommer jag att ta upp hur världsreligionerna framställs ur ett 

genusperspektiv i läroböckerna, även hur maktstrukturer och könsroller byggts upp inom 

dessa religioner. Slutligen diskuteras teorikritik som har framförts mot de valda teorierna. 

 

3.1 Genus och kön 
 
Idag görs det ofta skillnad på genus och kön. Genus kommer från latin och betyder slag, 

släkte och sort medan kön har använts inom språkläran fram till 1980-talet för att symbolisera 

olika substantiv som exempelvis han, hon, den. Ordet togs som en översättning av engelskans 

gender som användes inom den feministiska forskningen och kommer från lingvistiken 

(Hirdman 2001, s. 11). För att belysa de sociala konstruktionerna av könen används ordet 

genus. Med social konstruktion av kön menas de normer som vi relaterar till manligt 

respektive kvinnligt (Hirdman 2001, s. 16). När man däremot talar om kön menar man det 

biologiska könet. 

 

Människor bygger upp sig själva som kvinnliga eller manliga genom placera sig in i 

genussystemet eller genom att förhålla sig till platsen som de har blivit försedd med, vilket 

sker genom ens individuella sätt att uppföra sig och agera i vardagen (Connell & Pearse 2015, 

s. 20). Våra kläder och handlingar som vi använder i vardagen är det som gör så att vi kan 

skilja ut våra kroppar som manliga eller kvinnliga (Nationella sekretariatet för genusforskning 

u.å). Vems röst som ska bli hörd och vem som förväntas göra vad påverkas av föreställningar 

om genus och könstillhörighet, vilket är det som får konsekvenser av denna typ av 

genussystem eftersom det handlar om fördelningen av makt (ibid). I huvudsak syftar genus till 

de konstruerade normer, ordningar och de sociala relationer som handlar om hur grupper och 

individer agerar (Connell & Pearse 2015, s. 25).  
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3.2 Genussystem och genuskontrakt 
 
Yvonne Hirdman presenterar det som hon kallar genussystemet i sin artikel ”Genussystem – 

en reflektion kring kvinnors sociala ordning” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988 (Hirdman 

1988, s. 51). Hirdman beskriver genussystemet som en ordningsstruktur för kön som vilar på 

två logiker: dikotomi och hierarki. Dikotomi står för isärhållandet av manligt och kvinnligt 

och hierarki innebär att det är mannen som är överordnad och står för normen i samhället. 

Med detta sagt används genussystemet för att beskriva den manliga överordnaden av kvinnan 

där inte enbart kvinnan behöver förhålla sig till detta utan även män. Det beror på att Hirdman 

beskriver hierarki som att skaran för människor enbart inkluderar män och att det är männen 

som är normen för det allmängiltiga och normala (Hirdman 1988, s. 51). Kvinnan ställs och 

jämförs mot mannen och den manliga normen genom det som Hirdman kallar för dikotomi, 

det vill säga isärhållandet av manligt och kvinnligt eftersom den manliga normen legitimeras 

ur det (Hirdman 1988, ss. 51-52). Att kvinnligt och manligt hålls isär innebär att kvinnor och 

män ses som varandras rivaler vilket inte är så svårt att notera vad gäller arbetsdelning och 

arbetsmarknad (Hirdman 2001, s. 66). Det som män gör betraktas som mer värdefullt, vilket 

är hur den manliga överordningen och hierarkin uttrycks.  

 

Vidare talar Hirdman om ett genuskontrakt mellan könen som definierar vad det betyder att 

vara man och kvinna samt hur dessa ska samspela med varandra i samhället (Hirdman 1988, 

s. 54). Män och kvinnor förväntas agera på ett visst sätt utifrån detta genuskontrakt som 

bekräftas och befästs genom de normer som gäller i samhället, exempelvis att mannen är 

överordnad kvinnan. Hirdman menar att genuskontrakten kan handla om något som kan liknas 

vid ett konkret rollspel för hur könens egenskaper förväntas se ut, och vilket ansvar, 

rättigheter samt skyldigheter könen har. Genom genuskontraktet vill Hirdman lyfta fram att 

män och kvinnor inte lever med samma möjligheter och begränsningar. Som ovannämnt kan 

detta visa sig i bland annat arbetsdelningen där männen går ut och jobbar medan kvinnans 

verksamhetsområde berör arbete i form av att uppfostra barnen och ta hand om hemmet.  

 

Professorn Boel Englund skriver att läroboken har en stark ställning och styrning och menar 

att den har en kunskapsgaranterande roll i undervisningen som ses som en garanti för att 

målen för kursplanen uppfylls (Englund 1999, s. 339). I anslutning till detta talas det även om 

begreppet immanent pedagogik som Englund har lånat från professorn Per-Johan Ödman, där 

begreppet avser den smygande, omedvetna och oavsedda pedagogik som finns inneboende i 
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situationer och handlingar (Ödman 1995). Om man kopplar detta begrepp till texter som 

elever får möta i undervisningen kan man säga att det handlar om den smygande påverkan där 

texternas underförstådda budskap kan utövas på läsaren. Med detta innebär att det kan finnas 

ett underförstått budskap i berättelserna som det skrivs om i läroböckerna, därför är det viktigt 

att analysera läroböckerna utifrån ett genusperspektiv.  

 

3.2.1 Teorikritik 
 

Det har lyfts fram en del kritik kring Yvonne Hirdmans teorier om genus med åren. 

Historikerna Gro Hagemann och Klas Åmark är några av dessa kritiker som menar att det 

genom genussystemet och genuskontraktet utesluts viktiga aspekter, som till exempel manlig 

underordnad och kvinnlig överordnad. Denna kritik tenderar exkludera frågor som rör 

klasstillhörighet och andra samhällsstrukturer, exempelvis att kvinnor liksom män kan vara 

överordnade (Hagemann & Åmark 1999, ss. 174-207).  

 

Jag är enig med den kritik som Hagemann och Åmark tar upp i sin artikel, att Hirdmans 

teorier innehåller brister som går att förbättra och fördjupa. Precis som Hagemann och Åmark 

menar skulle Hirdmans principer dikotomi och hierarki kunna utökas för att inkludera bland 

annat klasstillhörighet. En teori som är 30 år gammal uppfattar jag som en aning daterad då 

den inte behandlar fler variabler än kön. Däremot menar jag att hennes teori är lämplig för 

denna studie eftersom jag kan använda den för att kunna besvara undersökningens syfte, 

vilket är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur män och kvinnor framställs i läroböcker 

i religionskunskap.  

 

3.3 Genus och religion  

Jeanette Sky är  religionshistoriker och har i sin bok Genus och religion fokuserat på 

kristendom, islam, hinduism och New Age där hon har undersökt hur religionsutövandet, 

könsroller och maktstrukturer byggts upp inom dessa religioner. Bokens syfte är att studera 

mänskliga konstruktioner i religionshistorien djupgående. Inledningsvis diskuterar Sky vad 

hon anser att religion handlar om och att genus och religion enligt hennes tycke rör sig om 

makt och oftast klasstillhörighet. Religionen är något som författaren anser är integrerad i 

samhällskulturen och handlar främst om en maktfaktor som talar med en auktoritativ röst (Sky 

2009, s. 19).  
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En tanke som framträder inom religionsvetenskapen är att en människa utan social klass eller 

kön inte existerar, vilket vi alla känner till från vårt vardagliga liv (Sky 2009, s. 22). Den 

religiösa människan har ett kön på samma sätt som den har en social som etnisk 

grupptillhörighet. Förutom detta menar Sky att om man skrapar på ytan av denna så kallade 

religiösa människan eller också homo religiosus, visar det sig att denna framställs som en man 

och tillhör de högre samhällsskikten. Med detta menar Sky att i läroböckerna är det mannen 

som får framstå som idealtypen för den religiösa människan, och där genusperspektiv enbart 

går att hitta i början av läroboken och till sist kommer ett kapitel eller avsnitt om kvinnor (Sky 

2009, s. 23). Sky menar att denna typ av uppdelning där kvinnor får ett eget kapitel resulterar 

i att människan som beskrivs i läroböckerna är en man. Författaren menar således att religion 

egentligen enbart har med män att göra vilket leder till att kvinnorna blir en tilläggskategori 

och därför måste behandlas i ett separat kapitel (ibid).  

 
Vidare kritiserar Sky de element som används för att diskriminera kvinnor, där hon menar att 

de sätter spår i texterna. Med detta menar hon att det kan uppstå ett problem när man skriver 

om människor som en homogen grupp i en religionskontext eftersom religioner för det mesta 

är könsuppdelade och genushierarkiserade (Sky 2009, s. 25). Sky understryker vikten av att 

utgå ifrån både män och kvinnor, inte enbart från ena könet. Hon skriver att det enbart är 

kvinnor som ses som ett kön och att män är “det neutrala”, därför blir det som att kvinnor jämt 

står i motsättning till normen och på så sätt framstår som manlig när de går utanför den. Sky 

framställer hennes material som könlös men samtidigt patriarkal, med mannen som norm och 

kvinnan som ”det andra” (Sky 2009, s. 28). Denna kritik från feministiska religionsforskare 

poängterar att genus i själva verket är inskrivet i de religiösa texterna och även i litteraturen, 

fastän det påstås att man inte talar om kön utan om människor (Sky 2009, s. 25).  

 

3.3.1 Teorikritik 
 

 
Det har lyfts fram en del kritik kring Skys bok Genus och religion av Annika Lindros. Hon 

skriver att Sky ger en övertygande bild av att människans genus som förutsätter den religiösa 

traditionen, i vilket hon gör. Lindros menar däremot att Skys ambition inte är att ge en 

översiktlig sammanfattning över en större mängd religiösa traditioner, vilket leder till att hon 

enbart kan fånga en del av komplexiteten och motsägelserna som lyfts fram inom en och 

samma religion. Hon anser att Sky undviker risken att förenkla religionerna en gång för alla, 

det vill säga de statiska berättelserna som finns i de granskade religionerna. Genom dessa 
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berättelser skulle Sky kunna visa att de olika idéspåren och tolkningar existerat länge och går 

hand i hand med varandra. Hur genus har formats och formas i religionerna är exempel som 

Sky lyfter fram men som enligt Lindros kan tyckas vara något som alla redan känner till men 

som däremot inte diskuteras numera. Trots att syftet med boken är att problematisera genus 

och utgå ifrån det socialt konstruerade könet, omfattande uppfattningar och föreställningar av 

både kvinnliga och manliga egenskaper anser Lindros att fokus enbart sätts på kvinnligt 

genus. Hon menar att Sky inriktar sig främst på fokuseringen av kvinnans underordning i 

religionerna och kommer fram till att genus och religion handlar om makt – makt som 

männen har över kvinnorna (Lindros 2009).  

 

Jag håller med den kritik som Lindros lyfter i sin artikel, att Skys bok har brister som går att 

utveckla. Jag menar precis som Lindros, att Sky skulle kunna förenkla religionerna för att 

kringgå misstolkning och även kunna visa att historien har sett ut på detta vis. Sky hade 

kunnat utgå ifrån både manligt och kvinnligt genus för att ge läsaren en bredare syn. Däremot 

menar jag att Sky tar upp lämpliga punkter för denna studie då den är till hjälp för att kunna 

besvara syftet med undersökningen.  
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4. Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt kommer jag ta upp tidigare forskning som kommer ligga till grund för min 

studie, bland annat hur lärobokskunskap och styrning tar form i undervisningen i skolan. 

Sedan kommer jag även ta upp hur kön framställs i ett urval läroböcker och även i vilken 

omfattning kvinnor och män representeras i läromedel. Då jag kommer undersöka läroböcker 

från 2008-2015 kommer jag att stödja min studie på Angered Eilards studie om 

porträtteringen av äldre läroböcker till nyare. 

 

4.1 Lärobokskunskap och styrning 
 
I artikeln Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande har professorn Boel Englund 

undersökt några studier om läromedel och läromedelsstyrning samt beskriver de slutsatser 

som drogs utifrån forskningen om lärobokens användning i undervisningen. Syftet med denna 

undersökning är att se om läroboksstyrningen ses som positivt eller negativt. Undersökningen 

visar att både läroboken och läromedlen fortfarande har en stark ställning som riktningsgivare 

i undervisningen (Englund 1999, ss. 327-330). Detta innebär alltså att läroboken används som 

grund i planeringen av undervisningen, det vill säga vilket innehåll och stoff som ska 

behandlas. Undersökningen visar även att det varierar till stor del på vem det är som ansvarar 

för undervisningen och att det också styrs av ämnet, skolnivån och utvärderingskrav som 

råder. Englund ställer samman och identifierar olika anledningar utifrån slutsatserna som 

undersökningen har kommit fram till genom att kategorisera de olika anledningarna till 

lärobokens starka ställning och styrning. En av dessa anledningar är att läroboken har en 

kunskapsgaranterande, en auktoriserande roll i undervisningen, där han menar att läroboken 

ses som en garanti för att mål för kursplanen uppfylls (Englund 1999, s. 339).  

 

Brittiske skolexperten Tim Oates har i sin studie Why textbooks counts från 2014 undersökt 

meningen med läromedel och hur användningen av dessa sker i undervisningen i förhållande 

till läroplanen. Resultatet med studien visar att det har skett en minskning av användandet av 

läroboken i England medan lärare i andra länder ser till att läroböcker spelar en stor roll i 

undervisningen och dessutom har utvecklat högkvalitativa läroböcker. Oates har undersökt 

läroböcker, lärarhandledningar och övningsböcker från England, Singapore, Finland, Hong 

Kong, Alberta Kanada och Massachusetts USA. Han har främst undersökt läroböcker för 

matematik men också fysik, historia och geografi.  
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Resultatet av studien visar att lärare i de länderna belyser att läroböckerna överensstämmer 

med läroplanen och innehåller underlag för bedömning samt sparar tid för läraren. Även här 

uppfattas läroboken fungera som en garanti för att läroplanen genomförs och uppfylls samt 

har en kunskapsgaranterande roll som Englund (1999) har redovisat i sin undersökning. 

Studien visar också att läroböcker har en mycket större funktion i Singapore och Finland 

jämfört med England, och att läroböckerna är välgjorda och spelar en stor roll i både 

klassrummet och undervisningen samt hjälper lärare som elever. Oates skriver vidare att höga 

elevresultat kommer från de länder som har kommit fram till att läroboken är en medverkande 

kraft som har effekt på utbildningens kvalité (Oates 2014).  

 

Lärarna om läromedel (2014) är en genomförd studie av Lärarnas Riksförbund där fokus har 

varit att undersöka om lärare granskar läromedel som de använder i sin undervisning. 

Undersökningen omfattar 1500 lärare inom den svenska skolan där det visar att 8 av10 lärare 

inte kände att de hade tid att kvalitetsgranska, värdera och välja läromedel. Den andra studien 

visar däremot att 7 av 10 är nöjda med de tryckta läromedel som används i skolan (Lärarnas 

Riksförbund 2014, s. 3).    

 

I uppdrag av regeringen har Skolinspektionen genomfört en kvalitetsgranskning Innehåll i och 

användning av läromedel (2011) där resultatet visar som Lärarnas Riksförbund (2014) studie. 

Undersökningen omfattar 14 skolor i Sverige och visar att de observerade skolorna sällan gör 

systematiska granskningar av läromedel som används. I andra avseenden visar 

undersökningen att elever vid sällsynta tillfällen får möjlighet att utvärdera och tycka till om 

läromedlen som används i undervisningen (Skolinspektionen 2011, ss. 6-7).  

 
 
Då ovanstående forskning visar att de läroböcker som används i skolans undervisningen inte 

kvalitetssäkras eller ifrågasätts är det en relevant forskning för min studie. Med detta visas 

också att jag har en anledning att undersöka hur män och kvinnor ur ett genusperspektiv 

framställs i läroböcker i religionskunskap. 
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4.2 Kön och religion i läroböcker 
 
Forskarna Britt-Marie Berge och Göran Widding har i sin underlagsrapport En granskning av 

hur kön framställs i ett urval av läroböcker från 2006 undersökt hur och i vilken omfattning 

kvinnor och män representeras i läromedel. I denna granskning har författarna forskat om hur 

bland annat kvinnan och mannen framställs i läroboken, bilder och texter samt tillhörande 

lärarhandledningar. Syftet med granskningen är att undersöka läromedel för grund- och 

gymnasieskola och i sådana fall på vilket sätt de avviker från skolans värdegrund (Olsson, 

Samuelsson & Åsén 2006, s. 6). Ett flertal texter som behandlade religionskunskapsämnet 

beskrivs som könsneutrala vilket innebär både kvinnor och män ska kunna identifiera sig med 

dem genom att de lämnats öppna. Trots detta kom Berge och Widding fram till att det fanns 

en överrepresentation av män fastän båda könen finns representerade i läroböckernas text och 

bild. Resultatet visar att texterna som används i religiösa sammanhang oftast framställs av 

män och att männen inom de olika religiösa församlingar är de som syns på de högre 

positionerna, vilket också är därför som männen blir dominerande i böckerna (Berge & 

Widding 2006, s. 18). De anser att läromedelsförfattarna hanterar detta väl genom att 

presentera kön, könsrelationer och könsmakt i ett separat avsnitt, något som Berge och 

Widding beskriver som “isolerade öar” (2006, s. 29). De separata kapitel som tar upp kvinnor 

och religion framställer kvinnan som något avvikande, som egentligen kan anses vara det 

normala vilket förknippas med mannen, därför behandlas kvinnor var för sig i dessa isolerade 

öar. Denna studie kommer jag främst luta mig mot vid resultat som behandlar genus i separata 

kapitel och även könsneutrala texter.  

 

4.3 Läroboken som normreproducerande  
 

De perspektiv som läromedelstexter presenterar är skapade för att passa in i en 

samhällskontext och förmedlas samt påpekas genom undervisningen. Detta innebär att 

läromedelstexter skapar en bild av verkligheten, där de perspektiv som lyfts fram blir den 

sanna bild av samhället. Det perspektiv som inte framlyfts exkluderas. Studier som Eilard har 

gjort visar att elever möter en stereotyp bild av verkligheten genom deras möte med text i 

läroböcker, men även med bilder. De stereotypa bilder som framkommer i läroböckerna 

skapar en bild av vad som är norm och vad som är annorlunda. Synen om vad som bedöms 

som normalt respektive onormalt kan leda till att fördomar om genus växer fram (Eilard 2008 

s. 242).  
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Eilard (2008) presenterar i sin artikel de resultat som visar att den analyserade läroboken 

kännetecknas av stereotypa bilder av manligt respektive kvinnligt (ibid, s. 259). Eilards 

avhandling från 2008 beskriver hur porträtteringen av flickor under 1962 till 2007 har fått en 

förändring i skolans läroböcker. Detta till skillnad från män som i stort sett är lika idag som 

tidigare. Hon menar att skildringen av att kvinnor har förändrats och att de i senare läroböcker 

tillåts ta större plats ses som ett steg mot viljan att skapa ett mer jämställt perspektiv och som 

en spegling av den dominerande samhällsutvecklingen. Porträtteringen av kvinnor handlar 

framför allt om en maskulinisering av kvinnans egenskaper som bryter mot den dominerande 

normen (Eilard, 2008, s. 428). Sammanfattningsvis kommer jag använda denna forskning i 

syfte till att stödja min analys där jag behöver förhålla mig till hur läroboken från 2008 

framställer flickor och pojkar respektive kvinnor och män, till beskrivningen av könen i 

läroboken från 2015. Denna forskning kommer jag även luta mig mot i beskrivningar där 

kvinnor och män förses med egenskaper som är stereotypa för könen.  
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5. Metod och material 
 
I detta avsnitt följer en kvalitativ textanalys som kommer att framgå i de forskningsfrågor som 

har valts. Jag kommer även presentera studiens analysverktyg och det material och urval som 

har valts för denna studie samt genomförandet av min studie. Slutligen kommer 

metoddiskussionen där jag tar upp validiteten och reliabiliteten för min studie.  

 

5.1 Material och urval  
 
Det material som ligger till grund för studien är fyra läroböcker för årskurserna 4-6 i ämnet 

religionskunskap. Dessa tre böcker har jag fått fram genom att ha tagit kontakt med de 

förlagen och utgått ifrån stora samt välkända läromedelsförlag i Sverige. De valda böckerna är 

de senast utgivna böcker i ämnet och följer läroplanen från 2011. En av läroböckerna är 

utgiven 2008, vilket egentligen innebär att den inte följer läroplanen från 2011. Även fast det 

står på läroboken att den följer den aktuella läroplanen kontaktade jag förlaget för att 

dubbelkolla med dem hur det kan vara så, då läroplanen kom tre år efter att läroboken kom ut.  

När de nya kursplanerna kom analyserade de samtliga böcker i Upptäckarserien och bedömde, 

att revideringsbehoven av just religionsboken inte var så stora. De kompletterade med några 

saker när de tryckte till boken. När de tog fram Upptäck Religion hade vi redan gjort några 

tydliga ställningstaganden, som senare visade sig rimma väl med den skrivning Skolverket 

presenterad i Lgr 11. Då min analys ämnar att undersöka framställningen av män och kvinnor 

utifrån ett genusperspektiv i dagens läromedel i kristendom fann jag därför samtliga böcker 

som relevanta för min studie. Något som jag däremot inte kan säga om är urvalet eftersom jag 

inte vet hur dessa böcker används i undervisningen.  

 

För att få en vid undersökning har jag valt fyra läroböcker från tre olika förlag. Valet av fyra 

böcker bottnar i att det finns en begränsad omfattning av studien. Jonas Otterbeck skriver i sin 

artikel What is a reasonable demand (2005) att man inte kan utgå ifrån en religion när man 

undersöker en lärobok eftersom religionen kan vara presenterad på ett generellt sätt som i 

detta fall rör sig om kristendomen. Han menar därför att man behöver analysera flera 

religioner i läroboken för att få ett rättvist resultat när man gör jämförelser mellan 

läroböckerna (Otterbeck 2005, s. 796). Dock är detta inte mitt syfte eftersom jag vill 

undersöka hur mannen och kvinnan framställs ur ett genusperspektiv i kristendomens 

beskrivningar och vilka återkommande genusrelaterade tendenser det finns i samtliga 
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läroböcker. Detta då det många gånger finns underlag som författare kan utnyttja men istället 

förbiser det i texten, vilket också leder till att kvinnan på så sätt framställs som underordnad 

mannen. Det som kommer att analyseras är de inledande kapitel som behandlar religion och 

tro på ett mer övergripande plan. Vid analyserna kommer enbart fakta och historiska 

berättelser att presenteras, med andra ord läroböckernas huvudtexter, och även faktarutor, om 

det så existerar sådant.  

 

5.2 Komparativ design 
 
För min studie har jag valt komparativ design som min valda forskningsram då denna oftast 

används för att beskriva en företeelse (Denk 2002, s. 8). Vid användning av en komparativ 

metod kan jämförande av olika fall inom samma särart ge bättre förståelse för aktuella 

samhälleliga företeelser. Läroboksförfattarna skriver om samma berättelser men väljer olika 

ordval till vissa av beskrivningarna. Genom en sådan jämförelse blir det uppenbart vilka av 

författarna beskriver män och kvinnor (karaktärerna) ur ett genusperspektiv i kristendom och 

exempelvis vilka ordval karaktärerna beskrivs med. Genom en komparativ design som 

utgångspunkt kommer även den andra frågeställningen för denna undersökning besvaras och 

även vilket underlag författarna har utnyttjat i sina böcker. Vid en kvalitativ studie kan en 

komparativ design visa en flerfallsstudie. Alan Bryman (2001) menar att en komparering av 

flera fall visar teoriers hållbarhet (ibid, ss. 69-70). Grunden till den komparativa metoden är 

enligt Bryman att de undersökta fallens gemensamma och särskiljande drag ska 

uppmärksammas. Sedan ska dessa vara utgångspunkten för analys och konstaterande (ibid). 

Med detta kommer jag att använda de olika läroböckernas beskrivningar av män och kvinnor 

ur ett genusperspektiv. Jag kommer därmed använda läroböckernas likheter och skillnader för 

att få en djupare undersökning av syftet och även besvara andra frågeställningen som lyder: 

Vilka återkommande genusrelaterade tendenser finns det i de utvalda läroböckerna? Genom 

att använda den komparativa metoden som utgångspunkt får jag därför denna frågeställning 

besvarad.  

 

5.3 Kvalitativ innehållsanalys  
 

Metoden som kommer att användas för denna uppsats är en kvalitativ innehållsanalys som är 

en form av en undersökningsmetod som har använts vid sådana kvalitativa studier. Att göra en 



 
 

18 

kvalitativ innehållsanalys innebär att göra en djupare läsning av textens helhet, delar och 

språkliga sammanhang för att utarbeta det viktiga innehållet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängerud 2012, s. 210). Detta kan alltså tyda på att det kan finnas vissa delar i texten som 

kan visa sig vara viktigare än andra. En kvalitativ innehållsanalys har i avsikt att belysa det 

efterfrågade innehållet genom att göra en intensiv läsning eftersom man på så sätt kan hitta 

text som kan anses ligga dolt under ytan (ibid).  

 
5.3.1 Analysverktyg  
 

Som ovan nämnt kommer jag att använda mig utav analysverktyget genustrappan vid denna 

kvalitativa innehållsanalys. Denna metod har utvecklats av Lars Lundström och Mona 

Edwertz vid Karlstads universitet. Denna modell är tidigare använd av författare som gör 

genusanalyser av läroböcker och det är också vanligt att modifiera genustrappan eftersom 

vissa av stegen blir svåra att urskilja för skribenten och läsaren då de ligger så nära varandra i 

innehåll. Därav kommer jag enbart presentera min modifierade genustrappa. Den ursprungliga 

genustrappan återfinns som bilaga.  

 

Genustrappan används för att placera, strukturera och analysera läroböckerna och består av 

åtta olika kategorier samt har olika grader av genusmedvetenhet. Dessa kategorier kommer att 

hjälpa mig att kategorisera det granskade materialet (Edwertz och Lundström 2003).  I min 

trappa kommer jag att slå ihop stegen 4 och 3 vilket innebär att genusmedvetenhet I och 

genusmedveten II blir till genusmedveten eftersom det är svårt att dra en klar linje mellan 

dessa. Vidare kommer jag också slå ihop kategori -3 och -2 ihop till steg -2 vilket leder till att 

könsmaktsförstärkande och könsmytsförstärkande slås ihop till könsmytsförstärkande. 

Kategorierna könsneutral och könsomedveten i steg 0 och könsomedveten och könsblind i steg 

-1 kommer också slås ihop till könsneutral/könsomedveten eftersom det inte är enkelt att 

avgöra när utelämnandet av genus ses som aktiv handling eller inte. Den modifierade trappan 

är den som kommer att användas vid analysen och den kommer att innehålla följande 

kategorier: 
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Figur 1. Den modifierade genustrappan 
 

 

      Steg 3 = Genusmedvetenhet 

 

                       Steg  2 = Jämställdhetsmedvetenhet 

 

             Steg 1 = Könsmedveten 

  

    Steg 0 = Könsneutral 

 

Steg -1 = Könsomedveten/könsblind 

 

Steg -2 = Könsmytsförstärkande 

 

Denna förenklade modell av genustrappan är som en nedåtgående trappa där de 

genusmedvetna texterna är det som eftersträvas medan de könsmytsförstärkande texterna 

fungerar som en motsats till de genusmedvetna texterna, det vill säga att det beskriver det 

sämsta alternativet. Vid arbetet av analysen insåg jag att det var svårt att kategorisera in män 

och kvinnor i texter där det inte tas upp eventuella skillnader och villkor. Med detta har jag 

valt att placera in detta under det könsneutrala trappsteget, som kan ses i listan nedan. Jag 

kommer att presentera en kort beskrivning av de olika trappstegens innehåll här nedan.  

 

Steg 3 Genusmedvetna texter 

På detta trappsteg pratas det om genus och på vilket sätt makt uttrycks och reproduceras. Här 

sker det resonemang om patriarkalt utnyttjande av män och kvinnor samt hur kön konstrueras. 

 

Steg 2 Jämställdhetsmedvetna texter 

Här placeras texter som tar upp skillnader mellan de olika könen ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Med detta sagt behandlas lika rättigheter och skyldigheter som finns i 

samhället och i samband med detta tas orättvisor upp. Här sker det i viss mån problematiserad 

medvetenhet som avser olikheterna mellan könen.  
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Steg 1 Könsmedvetna texter 

Det placeras texter för de villkor som finns för män och kvinnor på detta trappsteg där det 

uppmärksammar skillnaderna mellan könen. Här beskrivs könen men det sker ingen 

problematisering av dem och det tas heller inte upp de bakomliggande faktorerna till dessa.  

 

Steg 0 Könsneutrala texter 

Texter som lägger sig på detta trappsteg saknar helt ett köns, jämställdhets- och 

genusperspektiv. Texter som beskrivs som steg 0 framställs som helt könsneutrala. Med detta 

menas att dessa perspektiv är irrelevanta, eller att det finns en omedvetenhet om perspektiven. 

Även de texter som talar om båda könen och beskriver de som likvärdigt utan att ta upp några 

skillnader kommer att placeras här.  

 

Steg -1 Könsomedveten/Könsblinda texter 

Texter som man kan placera här förbiser köns, jämställdhets- och genusperspektiv. Detta kan 

innebära att det finns underlag för sådana perspektiv i texterna men utnyttjas inte i 

diskussioner, där det kan bero på en omedvetenhet om området som tas upp. Skillnaden från 

steg 0 är att förbiseendet som sker här är mer aktivt, en könsblindhet. 

 

Steg -2 Könsmytsförstärkande texter 

På detta steg upprätthåller könsmyter och stereotyper, såsom att kvinnan är passiv och 

omvårdande medan mannen till sin natur är en aktiv ledare. Här kan texten också motivera 

eller försvara patriarkala maktstrukturer.  

 

5.4 Genomförande 
 
Genomförandet av denna studie har utgått ifrån dels analysverktyget genustrappan, dels 

analysfrågor. Frågorna är tagna av Hesho Salih (2016, s. 19) där han har använt dem i sin 

studie om kvinnor i läroböcker i religionskunskap. Dessa analysfrågor har jag använt i syfte 

att ställa de mot texten som jag har analyserat för att texternas köns- och genusmedvetenhet 

ska bli tydligare för mig. Ännu en anledning till att ha använt dessa analysfrågor är också för 

att de är anpassade efter de olika trappstegen, det vill säga mitt analysverktyg. Nedan visas 

mina analysfrågor: 
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1. Är texten genusmedveten som t.ex. framställer kön som en social konstruktion och 

ifrågasätter patriarkala maktstrukturer? 

2. För texten ett resonemang om män och kvinnor ur ett jämställdhetsperspektiv samt 

problematiserar de olikheter som existerar?    

3. Beskriver texten ojämlika skillnader mellan män och kvinnor utan att problematisera 

dem? 

4. Är ett genusperspektiv helt frånvarande i texten? 

5. Upprätthåller texten könsmyter som t.ex. att i sin natur är mannen aktiv medan 

kvinnan är passiv?  

 

Inledningsvis började jag med att läsa det inledande kapitlet i den första läroboken som skulle 

undersökas, sedan läste jag vidare i kapitlet som behandlar kristendom. Jag delade upp 

kapitlet genom att lägga fokus på varje underrubrik som kapitlet behandlar. Jag läste varje 

underrubrik tre gånger för att verkligen sätta mig in i det och ställde även mina analysfrågor 

till alla texter och antecknade hur kvinnor och män framställdes i dem. Det som jag valde att 

ta med började jag med att placera på genustrappan, sedan analyserade jag det närmare genom 

studiens teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. Jag gjorde på samma sätt med 

samtliga böcker men försökte anpassa alla utdrag efter varandra för att ha något att utgå ifrån 

vid jämförandet av läroböckerna. Exempelvis när en författare skriver om Jungfru Maria och 

beskriver henne som Jesus mor väcktes en nyfikenhet inom mig om huruvida de andra 

författarna beskriver henne som. Detta medförde att jag satt med alla läroböckerna öppna 

samtidigt för att finna olika beskrivningar av de olika karaktärerna i de kapitlen som 

behandlade kristendom. Hade en av läroböckerna en beskrivning som enligt mina 

analysfrågor var intressant men som jag kanske inte hade uppmärksammat i en annan lärobok 

gick jag igenom läroboken igen för att kontrollera detta. Tanken var att finna liknande 

berättelser för att jämföra hur författarna har beskrivit dem, det vill säga hur lika eller olika 

beskrivningarna var. Vid varje läroboksgranskning gick jag igenom de övriga läroböckerna 

som jag redan hade undersökt för att jag vid ett tillfälle insåg att jag hade missat en viktig 

beskrivning som hade förekommit i en annan lärobok. Genom att ha gått igenom varje bok för 

sig och samtidigt de som jag redan hade undersökt fick jag fram fler utdrag att analysera. 

Analysfrågorna och de olika trappstegen i genustrappan var dock grunden till utdragen som 

har valts i resultatdelen. Däremot har vissa utdrag uteslutits och det var fakta som varken 

handlade om män eller kvinnor, exempelvis de olika kyrkorna och dess utseende samt 

högtider som jul och påsk.  
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5.5 Metoddiskussion  
 

Genom en kvalitativ innehållsanalys kan forskarens bakgrund, värderingar och övertygelser 

påverka svaren på frågorna som undersökes (Bergström & Boréus 2012, s. 42). Då jag själv är 

kvinna, intresserad av genus- och jämställdhetsfrågor samt är kristen är det därför möjligt att 

engagemanget för min studie har en viss påverkan på texterna som har valts ut, men även min 

tolkning av dessa. Med detta vill jag säga att det inte är omöjligt att någon med en annan 

bakgrund och som inte har samma intresse skulle finna det som jag har funnit i mina texter. 

När det handlar om att tolka en text är det svårt att komma ifrån, men jag har hanterat detta 

genom att försöka avlägsna mig från mina personliga övertygelser och attityder, både i 

läsningen och tolkningen av empirin. För att undvika att ta in mina egna värderingar och 

uppfattningar har jag valt att behandla och läsa alla texter lika utifrån mitt analysverktyg och 

analysfrågor. Detta för att också öka validiteten och reliabiliteten för studien (ibid). Bergström 

och Boréus (2012) menar att läsandet om egen vetenskapskultur och den sociala kontexten 

kan öka min förståelse av min förförståelse om genusperspektivet vilket kan leda till en god 

validitet i min studie. Utöver detta kommer jag även kunna utesluta felkällor genom att vara 

noggrann för det syfte som jag har vilket ökar reliabiliteten i uppsatsen (ibid). 
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6. Analys av läromedel 
 
I detta avsnitt kommer läroböckerna analyseras var för sig där jag använder genustrappan som 

metod för att analysera dessa. Mitt syfte är att studera hur män och kvinnor framställs i de 

fyra utvalda religionskunskapsböckerna Upptäck Religion, PULS Religion, SO-Serien 

Religion 6 och Utkik Religion 4-6 mellan 2008 och 2015 där samtliga läroböcker även sägs ha 

utgått ifrån dagens läroplan. Under varje lärobok kommer en sammanfattning av analysen där 

jag diskuterar om och hur genusmedveten varje lärobok är.  

6.1 Upptäck Religion 
 
Upptäck Religion är skriven av Börge Ring och Daniel Sandin och är utgiven 2008 av Liber. 

Den ingår i Upptäckarserien där de har både böcker i SO och NO för skolår 4-6. Denna 

lärobok innehåller åtta stycken kapitel varav sex av dessa behandlar de fem världsreligionerna 

och etik. Boken är totalt 147 sidor varav 33 sidor av dessa behandlar kristendom och det 

inledande kapitlet. 

 

I bokens inledande kapitel finns det som en ruta med rubriken: De flesta religioner har styrts 

av män. I denna ruta skriver författarna att det är männen som har haft makt och varit höga 

ledare samt dessa som har lett gudstjänsterna och bestämt vilka heliga texter som ska läsas. 

Sedan skriver författarna varför det har varit så för att uppmärksamma detta för läsaren:  

 
En anledning är att religionerna är mycket gamla och det var så i de samhällen där religionerna 

växte fram. Kvinnorna skötte barnen och hemmet. När de gick till de religiösa byggnaderna så 

var det som besökare. Idag är det lite annorlunda. Kvinnor kan vara ledare. De kan leda 

gudstjänster och läsa texter. Men det är fortfarande männen som styr mest. Även om de 

religiösa texterna mest handlar om män, så tycker många att det inte spelar någon stor roll. 

Frågorna om livets mening och om hur man ska vara mot andra människor är viktigare (Ring 

och Sandin 2008, s. 7).  
 

Med detta redogör författarna i tidigt skede varför det såg ut så förr i tiden och vad orsaken 

var vilket tyder på att författarna visar en genusmedvetenhet och som de använder redan i 

början av läroboken för att läsarna ska få en kännedom om detta. De skriver också om hur det 

ser ut idag vilket också leder till att läsaren får skapa en uppfattning redan innan man börjar 

läsa kapitlen om världsreligionerna. Uppfattningen som läsaren kommer att skapa handlar 
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dels om att det är flest män som var ledare, dels att de inte ska lägga så mycket krut på detta 

eftersom det finns viktigare saker att tänka på. Denna ruta som författarna har skrivit väljer 

jag att kategorisera som 3 på genustrappan eftersom de pratar tydligt om genus och hur makt 

både uttrycks och reproduceras. Dessutom problematiserar författarna det som handlar om 

patriarkalt utnyttjande av män och kvinnor. Ytterligare något som författarna får läsaren att få 

upp ögonen för är frågor som de har ställt till eleverna utifrån det som de får uppleva dagligen 

i skolan: 

 
VAD tycker du?  

Tycker du att det är någon skillnad på hur stor plats tjejerna och killarna tar på din skola? Vem 

bestämmer mest? Eller bestämmer tjejerna och killarna lika mycket (Ring & Sandin 2008, s. 7)? 

 

Frågorna placerar jag som 2 jämställdhetsmedvetna texter och skulle även kunna tänka mig 

placera dem som 3 genusmedvetna texter på genustrappan. Detta då eleverna får frågor att 

arbeta med efter att bara ha läst tre sidor men inte heller är det vilka uppgifter som helst utan 

frågor som de kanske inte har tänkt på sedan innan. Författarna ställer frågor som tar upp 

skillnader mellan könen och där eleverna får tänka på hur stor plats killar egentligen tar i 

skolan och utifrån detta kan eleverna diskutera om det sker orättvisor eller inte. Anledningen 

till att jag nästan väljer att placera frågorna som genusmedvetna texter är mestadels för att 

eleverna skulle kunna få en tankeställare om genus och hur makt uttrycks och reproduceras.  

 

I kapitlet som behandlar kristendom presenteras Maria först som Jesus mor och sedan skriver 

författarna Maria igen men nu presenterar de maken genom att skriva ”hennes man Josef” när 

det var dags för henne att föda (Ring & Sandin 2008, s. 27). Detta innebär att författarna har 

tänkt på att Maria kan representeras som Jesus mor till en början men sedan presenterar 

författarna Josef som hennes man istället för att skriva Josefs namn först och sedan Maria som 

hans fru. Dessa presentationer av Maria och hennes man Josef väljer jag att kategorisera som 

1 könsmedvetna texter på genustrappan eftersom författarna här inte tar upp skillnader mellan 

könen och inte heller rättigheter och skyldigheter utan enbart uppmärksammar villkoren för 

män och kvinnor. Författarna problematiserar inte detta och inte heller tar de upp 

bakomliggande faktorer utan skriver på ett sätt som visar könsmedvetenhet.  
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Författarna skriver om Jesus lärjungar:  

 
Under flera år gick Jesus tillsammans med sina tolv lärjungar runt i landet och talade med 

människor om Gud och om hur Gud ville att människor skulle vara mot varandra. Många 

lyssnade till vad han hade att säga (Ring och Sandin 2008, s. 27).  
 

Författarna väljer att enbart nämna Jesus tolv lärjungar utan att nämna de kvinnliga 

lärjungarna och exempelvis Maria Magdalena som var en viktig kvinnlig lärjunge. Utifrån 

detta som Ring och Sandin (2008) skriver om får läsaren inte veta att Jesus inte enbart hade 

manliga lärjungar utan även kvinnliga och där dessa är viktiga att nämna eftersom de finns 

med i historien. Man kan inte påstå att det finns underlag att utnyttja köns- och 

genusperspektiv i den utdragna texten ovan men eftersom flera andra författare har utnyttjat 

detta i sina läroböcker innebär det att det finns underlag som Ring och Sandin (2008) inte har 

använt och därför kan jag inte annat än att placera denna citerade text som -2 

könsmytsförstärkande texter.  

 

Författarna kommer tillbaka till det som de skriver om i det inledande kapitlet: 

 
För 2000 år sedan när Jesus levde, var samhället väldigt ojämställt. Män hade mycket mer makt 

och de bestämde om fler saker än vad kvinnorna fick göra. Därför handlar de flesta berättelserna 

i Bibeln om män. Men det finns trots allt några historier där kvinnor har en viktig roll. 

Berättelsen om hur Jesus uppstod från de döda är en sådan (Ring & Sandin 2008, s. 30).  

 
Att uppmärksamma detta medför att läsaren får upp ögonen för hur ojämställt samhället var 

på den tiden. Författarna lyfter fram att kvinnorna hade en viktig roll i några berättelser trots 

att männen hade högre makt och berättelser som enbart handlar om dem. Den utdragna texten 

tar upp skillnader mellan de olika könen ur ett jämställdhetsperspektiv och de orättvisor som 

fanns i samhället förr i tiden när kristendomen bildades. Dock kan denna utdragna text 

placeras högre upp på genustrappan eftersom författarna pratar om genus och både hur makt 

uttrycks och reproduceras genom att nämna kvinnornas roll i historien. Författarna 

problematiserar det patriarkala utnyttjandet av män och därför kategoriserar jag denna 

citerade text som 3 genusmedvetna texter på genustrappan.  

 

Utifrån de utdragna texterna kan jag inte avgöra om boken överlag är genusmedveten eller 

inte då jag inte analyserar hela boken utan enbart det inledande kapitlet och kristendom. 
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Däremot kan jag säga att boken främst ligger över steg 0 eftersom resultatet visar att 

kristendomen framställs ur ett genusperspektiv där författarna tidigt lyfter fram anledningen 

till varför de flesta religionerna styrdes av män. Detta också för att författarna kommer 

tillbaka till det som de påpekar i början av boken, att kvinnor trots allt finns med i historien.  

 

6.2 PULS Religion 
 
PULS Religion är skriven av Marianne Abrahamsson och är utgiven 2011 av Natur & Kultur. 

PULS är en grundbokserie för årskurserna 4-6 där boken i ämnet religionskunskap innehåller 

tio stycken kapitel varav fem av dessa kapitel behandlar de fem världsreligionerna och etik. 

Totalt är boken 167 sidor varav 70 sidor behandlar det gamla testamentet, nya testamentet, 

kristendom och det inledande kapitlet i boken.  

 

I kapitlet som behandlar gamla testamentet skrivs det om hur Israels folk kom till Egypten, att 

folket ursprungligen var en liten folkgrupp och att Bibeln berättar att Jakob och hans söner 

med sina familjer var cirka 70 stycken. Vidare fortsätter texten med att kvinnorna, barnen och 

tjänarna förmodligen inte räknades in i de 70 personer som bodde i Egypten. Beklagligtvis är 

detta ingenting som kommenteras varken utifrån ett köns-, genus- eller 

jämställdhetsperspektiv vilket lämnar läsaren att skapa en uppfattning om att kvinnor och barn 

var mindre värda då men även i nutida samhället. I enlighet med det som Hirdman (1988) 

påpekar tyder detta exempel att mannen är överordnad kvinnan och där kvinnan inte 

synliggörs på samma sätt som mannen (ibid, s. 51). Denna text där enbart männen räknas in i 

folkgruppen som bodde i Egypten och att kvinnorna, barnen och tjänarna inte räknades in 

väljer jag att placera på -1 könsomedveten på genustrappan. Detta då jag inte kan placera den 

i steget ovan då könen inte skildras på ett könsneutralt sätt och inte heller tas beskrivs de som 

likvärdigt utan det framgår en tydlig skillnad mellan könen men utnyttjas inte.  

 

Jungfru Maria var Jesus mor och hon är den kvinna som Abrahamsson nämner först i kapitlet 

om nya testamentet:  

 

En ung flicka som hette Maria bodde i staden Nasaret i Galiléen. Maria skulle gifta sig med 

Josef. Han var snickare. En dag upplevde Maria något märkligt. En ängel stod i hennes rum. 

Hon blev rädd, men ängeln lugnade henne och sa: 
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Var inte rädd, Maria! Du ska föda en son och ge honom namnet Jesus. Han kommer att kallas 

Guds son och hans rike ska vara utan slut. 

Maria svarade: 

Jag är Herrens tjänarinna (Abrahamsson 2011, s. 60).  

 

För många kristna är jungfru Maria ett viktigt helgon men ändå skrivs det inte mycket mer om 

henne förutom att hon benämns som mor och fru. Här presenteras Maria som en ung flicka 

och Josef som snickare vilket tyder på att det är irrelevant att poängtera Josefs kön eftersom 

hans namn redan gör det. Utdraget ovan visar snarare hur mannen blir överordnad kvinnan 

eftersom hon tillskrivs en viss roll där hon enbart benämns som mor och fru medan hennes 

man Josef beskrivs som en snickare. Läroboken tar inte med Marias roll inom kristendomen 

och hennes bidrag, därför framställs Maria inte som en tillräckligt viktig karaktär för att 

benämnas som en egen person. Författaren förbiser genusperspektivet som finns i den 

utdragna texten, vilket kan ha skett omedvetet av författaren. Steget ovan, det vill säga steg 0 

på genustrappan, ska man placera texter som talar om båda könen på ett likvärdigt sätt och 

inte göra skillnader på dem. Eftersom det sker en tydlig skillnad mellan könen tvingas jag att 

placera detta utdrag som -1 könsomedveten.  

 

Vidare berättar författaren om de som följde Jesus och att dessa var Jesus allra närmaste 

vänner och efterföljare. Vi får även reda på att alla dessa tolv lärjungar har manliga namn 

vilket leder till att läsaren får en förståelse av att de alla var män. Innan läsaren lämnas att 

skapa en uppfattning om att Jesus inte hade några kvinnliga lärjungar skriver författaren om 

att han hade många andra lärjungar som följde honom och att en del av dessa var kvinnor 

(Abrahamsson 2011, s. 65). Istället för att enbart skriva om Jesus tolv lärjungar utnyttjar 

författaren underlaget som finns, att Jesus även hade en del kvinnor som lärjungar. För att 

denna texten om Jesus lärjungar ska kategoriseras som 2 jämställdhetsmedvetna texter på 

genustrappan hade författaren behövt ta upp skillnaderna mellan könen och kanske på vilket 

sätt de manliga och kvinnliga lärjungarna spred Guds ord men eftersom det inte sker och inte 

heller tas orättvisor upp placeras denna text som 1: Könsmedvetna texter. Valet av detta görs 

utifrån att det finns villkor för män och kvinnor där skillnaderna uppmärksammas och som 

även beskrivs men dessvärre sker det ingen problematisering av detta.  

 

I texten beskrivs vissa begrepp och meningar på ett sätt som antas vara manliga såsom  

”Kejsaren var den högste ledaren i det romerska riket” (Abrahamsson 2011, s. 88) och ”År 
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306 fick romarna en kejsare, som hette Konstantin” (ibid, s. 89). Ledare och kejsare relateras 

automatiskt och indirekt till det manliga könet vilket leder till att det kvinnliga könet inte kan 

identifiera sig med detta (Berge & Widding 2006, s. 18). De utdragna meningarna ovan väljer 

jag att placera som -2 könsmytsförstärkande på genustrappan då det inte finns underlag om 

köns- och genusperspektiv som kan användas och det kvinnliga könet inte kan identifiera sig 

med detta överhuvudtaget.  

 

I den delen om katolska kyrkan skriver författaren:  
 

Påven i Rom var ledare för kyrkan. Under sig hade han biskopar som bestämde över 

församlingarna i de olika länderna. I församlingarna fanns präster som hade hand om 

gudstjänsterna (Abrahamsson 2011, s. 91).  
 

Enligt Berge och Widding (2006) är det inte ovanligt att enbart männen syns i religiösa 

sammanhang på de högre positionerna (ibid, s. 18). Detta leder också till att enbart männen 

kan identifiera sig med detta eftersom det inte skrivs något om kvinnornas roll. Detta kan 

även kopplas till att det är mannen som är idealtypen för den religiösa människan vilket 

osynliggör kvinnans roll i sin egen religion (Sky 2009, s. 23). Här framställs kvinnan som 

passiv och mannen som aktiv ledare vilket upprätthåller de könsmyter som finns om könen 

och som även försvarar patriarkala maktstrukturer, vilket är därför jag kategoriserar den 

utdragna texten som könsmytsförstärkande. Då författaren inte skriver något om kvinnan i 

detta skede finns det inget underlag att utnyttja för köns- och genusperspektiv som kan leda 

till diskussioner.  

 

Abrahamsson (2011) skriver om två helgon som kom att betyda mycket för katolska kyrkan 

efter deras död, att de kallades för Helgon och även att de var förebilder för andra. Detta 

placerar jag som 3: Genusmedvetna texter. När författaren däremot skriver om dessa helgon 

separat blir det en markant skillnad på hur kvinnor levde och hur män levde. 

 

Om Franciskus: 

Franciskus växte upp i en rik familj i den lilla staden Assisi. Han ville bli krigare. Men 

Franciskus upplevde att Gud gav honom ett annat uppdrag. Franciskus tog Jesus ord på allvar 

och han fick många anhängare. Jesus hade skickat ut sina lärjungar två och två och Franciskus 

gjorde likadant. Två och två, klädda i brungrå kåpor med rep knutna om midjan, vandrade de 

omkring. Överallt hjälpte de till med praktiskt arbete, vårdade sjuka och undervisade. De bodde 
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inte i något kloster, utan måste arbeta för att få mat och kläder. Franciskus fick påvens tillstånd 

att bilda en ny klosterorden, franciskanerorden (Abrahamsson 2011, s. 94). 

 

Om heliga Birgitta: 

Den heliga Birgitta är den enda svenska som blivit förklarad som ett helgon i katolska kyrkan. 

Hon kom från en förnäm släkt. När hon var 13 år blev hon bortgift med Ulf från den stora 

gården Ulfåsa i Östergötland. De fick åtta barn. Till Ulfåsa kom många fattiga och sjuka för att 

få hjälp. När Ulf dog efter 27 års äktenskap flyttade Birgitta till Alvastra kloster. Här hörde 

Birgitta Jesus och jungfru Maria ge henne två uppdrag. Hon skulle grunda en svensk 

klosterorden. Hon skulle också försöka få påven som flyttat till Avignon i Frankrike att 

återvända till Rom (ibid, s. 95).  

 

Dessa helgon har en egen underrubrik i läroboken där de har varsin sida. Skillnaden mellan 

dessa är att Franciskus vill bli krigare och heliga Birgitta blir bortgift vid 13-årsåldern. Såhär 

ser historien ut och detta är inget som vi människor kan ändra på flera hundra år senare men 

författaren tar upp orättvisorna mellan könen, som till exempel att Franciskus kan bli vad han 

vill medan den heliga Birgitta blir bortgift och bara när hennes man dör, 27 år senare, får hon 

i uppdrag att grunda en svensk klosterorden. Författaren tar upp skillnaderna mellan könen 

och problematiserar detta i varsin sida, vilket jag anser sker ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Författaren har problematiserat detta genom att placera texten om Franciskus och heliga 

Birgitta på två sidor efter varandra. Detta får mig att kategorisera texten som 2 

jämställdhetsmedvetna texter på genustrappan. Eftersom historien ser ut på detta vis kan jag 

inte utgå ifrån hur heliga Birgitta beskrivs, exempelvis att hon framställs som svag då hon gör 

som hon blir tillsagd och gifter sig med Ulf när hon var så ung som 13 år gammal. Jag kan 

inte ifrågasätta varför kvinnor förr i tiden blev bortgifta vid 13-årsåldern och inte heller varför 

männen hade en mer aktiv roll då historien såg ut sådär. Självklart skulle jag kunna placera de 

utdragna texterna som könsmytsförstärkande om jag väljer att se det ur det perspektivet, det 

vill säga att könsmyterna och stereotyperna upprätthålls, men min studie handlar inte om att 

ifrågasätta historien utan om hur män och kvinnor framställs utifrån ett genusperspektiv. Om 

jag däremot kopplar de utdragna texterna till resultatet av Eilards (2008) studier innebär det 

att eleverna genom de texterna möter en stereotyp bild av verkligheten, vilket leder till att 

eleverna skulle kunna skapa en bild av vad som är norm och vad som är annorlunda (ibid, s. 

242).  
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Samtliga kapitel som har analyserats i PULS Religion visar att de utdragna texterna främst 

lägger sig på trappstegen under 0 vilket egentligen innebär att läroboken inte innehåller några 

genusmedvetna texter. Trots detta är skillnaden mellan den läroboken och de andra att ingen 

av de resterande läroböckerna lyfter fram Franciskus och heliga Birgitta som författarna i 

denna lärobok gör. Här blir det också svårt att dra en gräns på var boken befinner sig i 

förhållande till genustrappan eftersom jag enbart analyserar kapitlen som behandlar 

kristendomen.  

 

6.3 SO-Serien Religion 6 
 
SO-Serien Religion 6 är utgiven 2014 av Liber och är en del av deras SO-serie som innehåller 

två delar samt är skriven av Ingrid Berlin och Börge Ring. Den första delen går in på 

religionsämnet och även presenterar de fem världsreligionerna. I den andra delen sker det 

fördjupningar av beskrivningar av de fem världsreligionerna i de texter som finns, även 

fornnordisk och samisk religion tas också upp i denna del. De beskrivningar som det sker 

fördjupningar utav fokuserar primärt på ritualer, högtider och levnadsregler. Därefter kommer 

ett avsnitt om etik och filosofi. Totalt innehåller boken 121 sidor varav 10 sidor av dessa 

behandlar kristendom och bokens inledande kapitel.  

 
I underrubriken om den katolska kyrkan skriver författarna Ingrid Berlin och Börge Ring 

(2014) ”Lärjungarna var de tolv män som levde med Jesus och lärde sig det budskap som 

Jesus kom med från Gud” (ibid,  s. 47). Detta skiljer sig ifrån det som Abrahamsson (2011) 

och Bohlin (2015) skriver då författarna först lämnar läsaren att skapa en uppfattning om att 

Jesus endast hade manliga lärjungar men sedan nämner att han även hade kvinnliga lärjungar. 

Här nämner Berlin och Ring (2014) enbart de manliga lärjungarna. Detta leder till att läsaren 

inte får veta att Jesus också hade kvinnliga lärjungar och att även de är värda att nämna för att 

de finns med i historien. Man kan inte säga att det finns underlag för att utnyttja köns- och 

genusperspektiv i utdraget ovan men eftersom Abrahamsson (2011) och Bohlin (2015) skriver 

att Jesus även hade kvinnliga lärjungar kan man nästan tro att det finns underlag som 

författarna Berlin och Ring (2015) bortser ifrån och undra varför de gör det. Då utdraget ovan 

inte nämner att Jesus också hade kvinnliga lärjungar väljer jag att placera det som -2 

könsmytsförstärkande.  
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Under en staty av Jungfru Maria skriver författarna en generell beskrivning om vad ett helgon 

gör istället för att skriva vad just Jungfru Maria gör:  

 

I katolska kyrkor finns alltid statyer av helgon. Det allra viktigaste helgonet är Jungfru Maria , 

Jesu mor. Ett helgon hjälper människor med bönerna så att de når fram till Gud. Men man ber 

inte till helgonen utan genom dem (Berlin & Ring 2014, s. 48).  

 

Istället för att enbart berätta om vad ett helgon gör kunde författarna ha berättat vad just 

Jungfru Maria gjorde för att vara ett helgon. På så sätt skulle de även framställa henne som ett 

viktigt helgon, inte enbart skriva att hon är viktig. Att författarna sedan förtydligar vilken 

Maria de menade genom att tillskriva hennes namn i samband med att hon är Jesu mor är 

också att försvara patriarkala maktstrukturer då hon nämns i samband med en man. Detta 

skiljer sig ifrån hur Abrahamsson (2011) introducerade helgonen Franciskus och heliga 

Birgitta eftersom där kunde jag ändå dra nytta av både positionen av texterna och 

problematiseringen av orättvisorna som dök upp. Här kan jag inget annat än att kategorisera 

utdraget ovan som -2 könsmytsförstärkande texter eftersom trots viktigheten som Jungfru 

Maria benämns med tillskrivs hon inte den rollen som hon hade. 

 
Författarna skriver om vad man gör på vardagen och bland annat vilken klädsel som man ska 

ha som kristen:  

 
Det finns heller inga regler för kläder. Präster, munkar och nunnor bär “uniformer” för att de ska 

kännas igen och att de vill berätta att de har tagit på sig särskilda roller som kristna (Berlin & 

Ring 2014, s. 50).  

 

Författarna nämner både männen och kvinnorna genom att skriva om vad de bör ha för kläder 

för att bli igenkända i deras roller. Här tas skillnaderna mellan de olika könen upp ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Med andra ord behandlas skyldigheter för båda könen och det sker 

även en viss del av problematiserande. Därför väljer jag att jag placerar denna text på 2: 

Jämställdhetsmedvetna texter på genustrappan. Detta kan jag även koppla till motsatsen av det 

som genuskontraktet Hirdman (1988) skriver om, att trots att det finns bestämmelser för hur 

könen förväntas agera och se ut samt ha rättigheter och skyldigheter visar Berlin och Ring att 

kvinnan kan leva med samma möjligheter och begränsningar som männen (ibid, s. 54). Dock 

kan ordningen för hur de olika rollerna diskuteras då nunnor kommer sist i beskrivningen. 
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Även fast författarna försöker förmedla att kvinnan kan leva med samma möjligheter och 

begränsningar som männen kan man fråga sig varför nunnor kommer sist i beskrivningen. Är 

de mindre värda, tro? Eller har präster och munkar högre position trots att präster, munkar och 

nunnor egentligen bara vill visa vilken roll de har tagit på sig genom sina kläder?  

 

I den underrubriken som skriver om den protestantiska kyrkan i Sverige skriver författarna 

Berlin och Ring (2014) inte om att inte enbart män får vara präster i Svenska kyrkan, utan 

även kvinnor. De skriver om präster i allmänhet, vilket medför att kvinnan osynliggörs och 

tyder på att mannen står för normen och överordnad kvinnan (Hirdman 1988, s. 51). 

Egentligen framkommer det inte i någon av böckerna som jag har analyserat, där bland annat 

Abrahamsson (2011) inte berättar något om den protestantiska kyrkan överhuvudtaget. Enbart 

Bohlin (2015) som lyfter detta i sista kapitlet som behandlar kristendomen i Sverige då och 

nu. Trots att resterande författare inte skriver om kvinnliga präster skulle kanske den här 

läroboken av Berlin och Ring (2014) vara den som skulle ha gjort det. Detta då jag uppfattar 

texten om den protestantiska kyrkan i Sverige att de skriver om präster som i ”manliga” 

präster, för att inte tro att de skriver om präster i allmänhet. En annan anledning till att just 

denna lärobok skulle ha nämnt kvinnliga präster är för att det finns en underrubrik som lyder: 

Den protestantiska kyrkan i Sverige. Eftersom det egentligen finns underlag för att skriva om 

kvinnliga präster i nutida Sverige skulle författarna kanske utnyttja det i diskussioner men då 

de inte gör det väljer jag att placera underrubriken som 0 könsneutrala texter. Detta trappsteg 

menar att texter som lägger sig här saknar helt ett köns, jämställdhets- och genusperspektiv. 

Dessa perspektiv i den texten kan antingen vara irrelevanta att lyfta eller att det helt enkelt 

finns en omedvetenhet om perspektiven. Detta skulle självklart kunna ses som ett sätt att 

normalisera de kvinnliga prästerna, vilket är därför samtliga författare inte lyfter det i sina 

böcker men jag tänker mig att eftersom detta är en förändring som har skett i kristendomen är 

det värt att nämna.  

 

De utdrag som jag har lyft fram från kapitlet som behandlar kristendom visar att två texter 

under steg 0 och två texter på steg 0 och över. Texten som beskriver vilka roller präster, 

munkar och nunnor har tagit på sig anser jag är ett välskrivet exempel som visar att kvinnor 

och män har både lika möjligheter och begränsningar. Däremot i vilken turordningen 

författarna har skrivit de olika rollerna får mig att fundera över varför männen fortfarande 

nämns först och kvinnorna sist. Är det för att kvinnorna inte hade så stor roll förr i tiden? Eller 

kanske för att männen var de som syntes mest?  



 
 

33 

6.4 Utkik Religion 
 
Utkik Religion är utgiven 2015 av Gleerups och är skriven av Senait Bohlin. Utkik finns i 

både SO och NO/teknik och är en basserie för årskurserna 4-6 i dessa ämnen. Boken består av 

tio teman som tar upp de fem världsreligionerna, samisk och fornskandinavisk religion samt 

livskunskap och etik. Boken har totalt 153 sidor varav 32 av dem behandlar kristendom, 

kristendomen i Sverige och nu samt det inledande kapitlet i boken.  

 
 

I kapitlet om kristendom skriver författaren Senait Bohlin (2015) berättelsen om Jesus födelse 

”En ung flicka som hette Maria bodde i staden Nasaret i Palestina. Hon var förlovad med en 

man som hette Josef och de skulle gifta sig” (ibid, s. 35). Detta skiljer sig ifrån det som 

Abrahamsson (2011) skriver i Puls Religion (ibid, s. 60). Här nämner författaren både Marias 

och Josefs kön vilket sker ur ett genusperspektiv. Detta kan kopplas till det som Hirdman 

(2001) syftar på när hon reder ut begreppet kön och genus eftersom hon förknippar social 

konstruktion av kön till de normer som vi relaterar till manligt respektive kvinnligt (ibid, s. 

16). I denna text utgår Bohlin (2015) ifrån båda könen som Sky (2009) menar är viktigt, det 

vill säga viktigt att utgå ifrån både män och kvinnor, inte enbart det ena könet (ibid, s. 28). Då 

denna utdragna text visar att Josefs kön också bör nämnas och inte enbart Marias tyder det på 

att författarna inte gör skillnad mellan könen, vilket är därför de beskrivs som likvärdiga här. 

Dock framgår det inte skillnader mellan de olika könen ur ett jämställdhetsperspektiv och 

därför kan jag enbart kategorisera denna citerade text som 1 könsmedvetna texter på 

genustrappan.  

 

När det berättas om Jesus lärjungar skriver författaren: 

 

Förutom tolv män hade Jesus också andra lärjungar. Många av dem var kvinnor. En kvinna som 

det berättas om flera gånger i evangelierna hette Maria Magdalena (ibland kallas hon Maria från 

Magdala) (Bohlin 2015, s. 41).  

 

Likaså skriver Abraham (2011), att många av dessa lärjungar som Jesus hade var även 

kvinnliga och nämner också en av kvinnornas namn och vad hon kallades för. Detta ger 

läsaren en kännedom om att Jesus inte enbart hade manliga lärjungar utan även kvinnliga som 

Bohlin markerar tydligt. Dock sker det ingen problematisering av detta i den utdragna texten 

med Jesus lärjungar. Här skriver författarna inte om skillnaderna mellan de olika könen ur ett 
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jämställdhetsperspektiv utan uppmärksammar den grund som finns för könen genom att 

skriva om de kvinnliga lärjungarna också. Då denna utdragna text inte tar upp skillnader och 

inte heller orättvisor kategoriserar jag den som 1 könsmedvetna texter på genustrappan. 

 

I kapitlet som behandlar kristendomen i Sverige då och nu tar författaren upp en del 

förändringar:  

 
Samhället har utvecklats på många områden, bland annat hur och var vi arbetar och vad vi 

arbetar med. Ny teknik har underlättat vår vardag. Kvinnor och inte bara män, har möjlighet att 

studera och skaffa ett yrke. Det märks också i kyrkan. Förr var det självklart att det bara var män 

som skulle vara präster i kyrkan. Efter många och långa diskussioner beslutade kyrkan att även 

kvinnor skulle få vara präster. 1960 vigdes de första kvinnliga prästerna i Sverige. 2014 fick 

Sverige sin första kvinnliga ärkebiskop, Antje Jackélen (Bohlin 2011, s. 133). 

 

Ärkebiskopen är Svenska kyrkans högste ledare (ibid).  

 

Denna utdragna text uppmärksammar läsaren på att inte enbart män får vara präster eller 

ärkebiskopar utan även kvinnor. Till skillnad från Berlin och Ring (2014). Här lyfter Bohlin 

(2015) fram detta för läsaren på så sätt att det såg ut på det här sättet förr i tiden men att det 

ser annorlunda ut idag. Det sker problematiseringar av patriarkalt utnyttjande av män och 

kvinnor samt hur kön konstrueras, vilket är därför jag väljer att placera denna text som 3 

genusmedvetna texter på genustrappan. I denna citerade text är det inte könens rättigheter och 

skyldigheter som uppmärksammas utan det sker tydliga problematiseringar ur ett 

genusmedvetenhet. Den utdragna texten kan jag därför inte placera som 

jämställdhetsmedvetna texter utan högre upp på genustrappan, nämligen som genusmedvetna 

texter.  

 

De utdragna texterna i kapitlen som jag har analyserat visar att läroboken främst ligger över 

steg 1 på genustrappan. Flera exempel tyder på att Utkik Religion visar en köns- och 

genusmedvetenhet som författarna utgår ifrån och uppmärksammar för läsaren. Självklart kan 

jag inte dra en gräns på var hela boken befinner sig i förhållande till genustrappan eftersom 

jag enbart har analyserat kristendomen. Då denna lärobok är från 2015 och den senaste i min 

studie kan det vara så att författaren har tänkt på att kvinnorna tillåts ta större plats för att 

skapa ett mer jämställt perspektiv och som en spegling av den dominerande 
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samhällsutvecklingen. Detta då Eilard menar att skildringen av kvinnorna har förändrats. 

(Eilard 2008, s. 428). 

 

6.5 Likheter och skillnader mellan samtliga läroböcker 
 
Här kommer jag att använda den komparativa metoden som utgångspunkt för att besvara den 

andra frågeställningen: Vilka återkommande genusrelaterade tendenser finns det i de utvalda 

läroböckerna? Genom denna komparativ metod får undersökningen ett resultat som hjälper 

läraren att avgöra vilken lärobok som passar hens undervisning bäst, där hen får läsa om både 

likheter och skillnader.  

 

Upptäck Religion innehåller redan i det inledande kapitlet i läroboken en ruta där det skrivs att 

de flesta religioner har styrts av män och av den anledningen innehåller dessa religioner fler 

berättelser om män än kvinnor. Detta innebär att författarna Ring och Sandin (2008) 

uppmärksammar anledningen för läsaren i tidigt skede för att läsaren ska få kännedom om det 

och på så sätt inte behöver fundera över det utan vet redan varför det såg ut på detta vis. Då 

läroboken har en stark ställning och styrning som riktningsvisare i undervisningen (Englund 

1999, ss. 327-330, Oates 2014) innebär detta att läraren på så vis kan använda sig utav både 

denna ruta och frågorna som hör till den rutan som inledning på den religionen. Detta 

eftersom kristendom är en av religionerna som har styrts av män och enbart få kvinnor syns 

med i historien. Då skolan har i uppdrag att motverka traditionella könsmönster (Skolverket 

2015, s. 8) är denna lärobok en sådan som uppmärksammar hur det såg ut förr i tiden och 

även lyfter fram att oavsett om kvinnor inte syns så mycket i berättelserna så har de haft en 

viktig roll i dem, i alla fall i några historier som det skrivs om. Till skillnad från resterande 

böcker skriver de ingenting om varför kvinnorna inte syns i läroböckerna lika mycket, vilket 

innebär att Upptäck Religion är den enda som innehåller text som uppmärksammar 

genusmedvetenhet.  

 
Tanken med att uppmärksamma hur Jungfru Maria framställs som i samtliga läroböcker är för 

att Upptäck Religion först framställer henne som Jesus mor och sedan presenterar de Josef 

som hennes man (Ring & Johansson 2008, s. 27) medan Puls Religion presenterar henne som 

en ung flicka och Josef som snickare (Abrahamsson 2011, s. 60). Uppenbarligen var det inte 

så viktigt att poängtera vad Josef har för kön eftersom hans namn redan gör det. Läroboken 

uppmärksammar inte hur Marias roll såg ut i kristendomen och på så sätt framställs Maria inte 
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som en viktig karaktär. SO-serien Religion 6 tar inte upp Josef överhuvudtaget utan 

presenterar Jungfru Maria som ett viktigt helgon för katoliker och även att hon är Jesus mor, 

vilket innebär att hon inte får representera sig själv som en egen person och inte heller skriver 

författarna varför hon var ett viktigt helgon i den katolska kyrkan (Berlin & Ring 2014, s. 48).  

I Utkik Religion däremot skriver författaren både Marias och Josefs kön (Bohlin 2015, s. 35). 

Skillnaden mellan de övriga läroböckerna och Utkik Religion är att Bohlin (2015) inte gör 

skillnad på Maria och Josef utan framställer de som lika mycket värda utifrån de normer som 

vi relaterar till manligt respektive kvinnligt (Hirdman 2001, s. 16). Sky (2009) understryker 

vikten av att utgå ifrån båda könen i en religionskontext och inte enbart ifrån ena könet 

eftersom kvinnor många gånger ses som ett kön medan mannen framställs som ”det neutrala”, 

och på så sätt slutar det med att kvinnor jämt får stå i motsättning till normen (ibid, s. 28). 

Detta är även något som Hirdman (1988) kallar för hierarki – att mannen är överordnad 

kvinnan och står för normen i samhället (ibid, s. 51).  

 

Upptäck Religion skriver redan i det inledande kapitlet att kvinnorna var som besökare när de 

gick till de religiösa byggnaderna eftersom de på den tiden skötte barnen och hemmet. Sedan 

skriver författarna att det är lite annorlunda nuförtiden eftersom kvinnorna också kan vara 

ledare och leda gudstjänster men trots detta är det männen som styr mest (Ring & Sandin 

2008, s. 7). I Puls Religion däremot skrivs det inget särskilt om att kvinnor också får vara 

präster i protestantiska kyrkan i nuläget och lyfter enbart fram påven i Rom och att han har 

biskopar under sig som bestämde över församlingarna i de olika länderna, och där även 

prästerna fick leda gudstjänsterna (Abrahamsson 2011, s. 91). So-serien Religion 6 skriver 

inte om kvinnliga präster trots underrubriken Den protestantiska kyrkan i Sverige (Berlin & 

Ring 2014). Utkik Religion skriver i ett kapitel som behandlar kristendomen då och nu om hur 

skillnaden mellan män och kvinnor såg ut då och hur det ser ut nu. Förr i tiden fick kvinnor ta 

hand om hemmet och barnen till skillnad från nutiden där de har möjlighet att både studera 

och arbeta utanför hemmet (Bohlin 2015, s. 133). Vad gäller det som de olika författarna 

lyfter fram eller inte lyfter fram kan man säga att de både skriver lika och olika. Något som 

dessa författare däremot hade kunnat ha i kapitlet som behandlar kristendom är antingen en 

rubrik eller kapitel om hur det såg ut förr och nu eftersom det är en markant skillnad som är 

värd att synliggöra för eleverna. Exempelvis som Upptäck Religion som har en rubrik i det 

inledande kapitlet och som gäller alla religioner eller Utkik Religion som har ett helt kapitel 

om hur det såg ut i kristendomen i Sverige då och nu samt med en rubrik i slutet om 

förändringarna. Sky (2009) lyfter fram homo religisous och menar att det är mannen som 
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oftast får framstå som idealtypen och att det är han som tillhör de högre samhällsskikten, 

vilket även visar sig i läroboken, att det i början av läroboken finns ett genusperspektiv som 

författaren använder sig utav och till sist ett kapitel eller avsnitt om kvinnor (ibid, s. 23). 

Upptäck Religion och Utkik Religion kan liknas vid detta som Sky (2009) skriver om eftersom 

det främst är kvinnors roll i kristendomen det handlar om när det kommer till förändringar. 

Även det som Berge och Widding (2006) kallar för isolerade öar kan kopplas till detta då 

författarna menar att de separata kapitel som behandlar kvinnor och religion medför att 

kvinnan framställs som något avvikande (ibid, s. 29). Dock följer Upptäck Religion inte det 

mönstret som Sky (2009) menar är aktuellt i läroböckerna eftersom författarna är noga med 

att uppmärksamma hur det såg ut förr och nu i det inledande kapitlet men också i mitten av 

kapitlet som behandlar kristendom, även fast kvinnorna inte har väldigt stora roller. Då 

resterande böcker inte har tagit upp förändringar från förr och nu leder det till att kvinnans roll 

i dagens Sverige osynliggörs. Detta eftersom författarna skriver om präster i allmänhet och 

där präster indirekt förknippas till det manliga könet, vilket tyder på att mannen står för 

normen (Hirdman 1988, s. 51). Då ledare och kejsare automatiskt också relateras till det 

manliga könet blir en effekt av detta att det kvinnliga könet inte kan identifiera sig med 

rollerna som författarna skriver om i läroböckerna (Berge & Widding 2006, s. 18). När 

författarna däremot lyfter fram att de flesta religionerna eller kristendom styrdes av män då 

kvinnorna skötte hemmet och barnen, men att det ser annorlunda ut i nutida Sverige får 

eleverna dels kännedom om det, dels kan identifiera sig med rollerna i läroböckerna.  

 

Samtliga läroböcker skriver om munkar och nunnor, att de har valt att varken gifta sig eller 

skaffa barn utan vill leva livet enbart med Gud men So-serien Religion 6 är den enda 

läroboken som lyfter fram att präster, munkar och nunnor bär sina uniformer för att bli 

igenkända och vill berätta att de har tagit på sig särskilda roller som kristna (Berlin & Ring 

2014, s. 50). Man har en roll som påve, präst, munk och nunna, och för att visa för folk att de 

har den rollen klär de sig i speciella kläder. Genom att lyfta fram detta tar författaren upp både 

kvinnans och mannens skyldighet som nunna och munk, vilket sker ur ett köns- och 

genusperspektiv. Detta är även en motsats till det som Hirdman (1988) kallar för 

genuskontrakt, att de bestämmelser som finns som könen förväntas agera och se ut utifrån är 

ett visst sätt där författarna Berlin och Ring visar att kvinnan och mannen kan leva med 

samma möjligheter och begränsningar när de har valt att vara nunna och munk (ibid, s. 54).  
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Kvinnor och män varken framställs eller benämns på samma sätt i samtliga läroböcker. De 

egenskaper som männen förses med är kloka, kämpare, rika, goda troende och framförallt 

som aktiva ledare. Kvinnorna förses med egenskaper som omhändertagande, vackra och 

mjuka. När kvinnan benämns i texten är hon mestadels någons mor, dotter eller fru. Många 

gånger är kvinnan också passiv. Då samtliga läroböcker framställer kvinnan såhär skulle 

elever av det könet kunna få en uppfattning om att kvinnor ska vara omhändertagande, vackra 

och mjuka. I vilket Eilard (2008) lyfter i sin studie, att läroböckerna skapar en bild av 

verkligheten, där de perspektiv som lyfts fram i läroböckerna blir den sanna bild som de olika 

könen får av samhället. Hon menar att den stereotypiska bilden av verkligheten som eleverna 

möter genom texter som de läser i läroböckerna skapar en bild av vad som är norm och vad 

som är annorlunda (ibid, s. 242). Detta kan betyda att elever av det kvinnliga könet växer upp 

och tror att deras värde räknas i hur omhändertagande, vackra och mjuka de är. På så sätt 

skulle de kanske inte heller tro att de kan växa upp och bli kloka, kämpare och ledare för att 

det är egenskaper som män har, inte kvinnor. Egentligen kan man också se detta ur en annan 

synvinkel, nämligen att pojkar växer upp och tror att de inte ska vara omhändertagande för att 

det är en kvinnlig egenskap (Hagemann & Åmark 1999, ss. 174-207). Då detta visar att både 

flickor och pojkar kan komma att påverkas av egenskaper som kvinnor och män förses med i 

läroböcker, blir det mer uppenbart för mig att det är viktigt att kvalitetsgranska läroböcker 

som lärare använder i undervisningen. Detta i motsats till resultatet av Lärarnas Riksförbund 

(2014) som visar att 7 av 10 faktiskt är nöjda med de tryckta läromedel som används i skolan 

(ibid, s. 3). Som lärare kan man börja fundera hur nöjd man kan vara om eleverna kan komma 

att påverkas av läroböcker som vi förser dem med. Dessutom visar resultatet av 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning att elever sällan får möjlighet att utvärdera och tycka 

till om läromedlen som de använder i undervisningen (Skolinspektionen 2011, ss. 6-7). Om 

lärare inte kvalitetsgranskar läromedel som används i undervisningen och inte heller ger 

elever en möjlighet att tycka till om dessa, hur kan vi då ta för givet att dessa läroböcker är 

bra? 

 
Läroböckerna jag har analyserat ovan skiljer sig ibland mycket och ibland lite ifrån varandra, i 

vilket vi kan se av bland annat ordval. En tanke som väcks är att Utkik Religion av Bohlin 

(2015) kanske kritiskt har läst de äldre utgivna läroböckerna och försökt utgå ifrån en mer 

genusmedvetenhet i sin bok. Även fast Upptäck Religion av Ring och Sandin (2008) 

uppmärksammar olika anledningar till varför de flesta religionerna styrts av män skulle jag 

säga att Bohlin (2015) utgår ifrån en annan typ av genusmedvetenhet. Detta då han i slutet av 
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boken har ett kapitel som behandlar kristendomen i Sverige då och nu där han skriver alla 

förändringar, till skillnad från Ring och Sandin (2008) som skriver lite allmänt om varför alla 

religioner har styrts av män i det inledande kapitlet. So-serien Religion 6 av Börge och Ring 

(2014) är den andra läroboken i den serien men min analys visar att det inte finns en klar 

genusmedvetenhet i kapitlet som behandlar kristendomen. Även PULS Religion av Marianne 

Abrahamsson (2011) kan sägas sakna en viss uppmärksamhet om varför kvinnorna inte syntes 

i kristendomen. 
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7. Sammanfattning och slutdiskussion  
 
Detta avsnitt kommer att först innehålla en sammanfattning av analysens resultat och därefter 

en slutdiskussion av resultatet med uppsatsens syfte som grund.  

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur män och kvinnor framställs ur ett 

genusperspektiv i kristendom i religionskunskapsböcker för årskurserna 4-6, där 

analysverktyget som har använts för denna studie har varit genustrappan. Fokus på denna 

studie har varit att undersöka hur män och kvinnor framställs i de olika läroböckerna och vilka 

återkommande genusrelaterade tendenser det finns i de utvalda läroböckerna. Denna studie 

visar att män och kvinnor inte framställs ur ett genusperspektiv i läroböckerna i de kapitel 

som avser kristendom då historien sett ut sådär och författarna inte får utgå ifrån annat än det 

underlag som finns. Då de analyserade kapitlen innehåller berättelser från Bibeln och hur 

historien såg ut är det en manlig överrepresentation som framkommer i läroböckerna. Detta är 

även något som Berge och Widding (2006) kommer fram till i sin studie och menar är vanligt 

eftersom texterna som används i religiösa sammanhang oftast framställs av män, då det är 

männen som har de högsta positionerna i de religiösa församlingarna (ibid, s. 18). Studien 

visar dock att oavsett om män och kvinnor inte framställs ur ett genusperspektiv kan man som 

läromedelsförfattare uppmärksamma anledningen till detta i början eller slutet av boken. 

Något som lyfts fram i mer än en lärobok är att anledningen till att kvinnor inte syntes lika 

mycket som män i historien är för att de tog hand om barnen och hemmet. Detta innebär 

egentligen att författarna inte kan skriva så mycket om kvinnorna när de inte är aktiva i 

historien. Däremot skulle beskrivningar och ordval som exempelvis ”hennes man” om Josef 

inte vara helt irrelevanta eftersom det tyder på en genusmedvetenhet ifrån författarens sida.  

 

Då min analys inte omfattar att undersöka vilket underlag som finns att utnyttja eller inte 

utnyttja kan jag inte påstå att det finns underlag som vissa författarna utnyttjade och andra 

inte. Dock kan jag se att det finns återkommande genusrelaterade tendenser i läroböckerna, 

vilket skulle kunna betyda att det finns underlag som i alla fall de författarna utnyttjade. Serie-

böcker som So-serien Religion 6 kan bli lite svårt att diskutera eftersom den första boken 

kanske innehåller mer underlag än just den delen jag har valt att analysera. De återkommande 

genusrelaterade tendenser som studien visar är att Upptäck Religion och Utkik Religion 

uppmärksammar att kvinnorna inte finns med i historien eftersom de tog hand om barnen och 

hemmet. Upptäck Religion från 2008 uppmärksammar detta redan i det inledande kapitlet 
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medan Utkik Religion från 2015 uppmärksammar det i ett separat kapitel som avser 

kristendomen i Sverige då och nu. Detta kan också kopplas till hur So-serien Religion 6 och 

Puls Religion författarna lyfter fram att enbart män fick vara präster, till skillnad från Upptäck 

Religion och Utkik Religion som uppmärksammar att även kvinnor får vara det på senare år. 

Upptäck Religion och Utkik Religion kan sägas lyfta fram liknande återkommande 

genusrelaterade tendenser, till skillnad från de andra två läroböcker som inte nämner 

anledningen till att kvinnorna inte finns med i historien. De återkommande genusrelaterade 

tendenserna som framkommer i Upptäck Religion och Utkik Religion är således 

uppmärksammandet av kvinnor trots att de inte var med i historien. En annan återkommande 

tendens som däremot förekommer i samtliga läroböcker är hur kvinnor och män framställs 

och benämns som. Männen förses med egenskaper som kloka, kämpare, rika, goda troende 

och framförallt som aktiva ledare medan kvinnorna förses med egenskaper som 

omhändertagande, vackra och mjuka. Förutom att kvinnan mestadels benämns som någons 

mor, dotter eller fru.  
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8. Vidare forskning 
 
En intressant vidare forskning i relation till denna studie skulle vara att undersöka vilka 

underlag som finns att utnyttja, exempelvis i Bibeln. Detta skulle svara på 

undersökningsfrågor som varför vissa författare tar det ena och andra ordvalet när det finns 

underlag att utnyttja. Dessutom skulle det vara intressant att analysera hur andra läroböcker i 

religionskunskap framställer män och kvinnor ur ett genusperspektiv i kristendom men även i 

andra religioner som hinduism. Till skillnad från kristendom har hinduism fler gudar och även 

kvinnliga gudar. Här är tanken inte att religionerna ska jämföras med varandra utan att 

undersöka hur män och kvinnor framställs ur ett genusperspektiv, detta då kristendom och 

hinduism har olika syn på gudar.  
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Olsson, Lena M., Samuelsson, Charlotte & Åsén, Gunnar (2006). I enlighet med skolans 

värdegrund? Stockholm: Skolverket. 

Otterbeck, Jonas (2005). What is Reasonable to Demand? Islam in Swedish Textbooks. Journal 

of Ethnic and Migration Studies. s. 796. 
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elevinflytande. Pedagogisk forskning i Sverige, (4), s. 327-348.  

 

 

 

 
 
 
 

http://www.sst.a.se/statistik/statistik2011.4.4bf439da1355ecafdd2243b.html
https://www.genus.se/kunskap-om-genus/om-kon-och-genus/


 
 

45 

Bilagor 

Här nedan följer bilagan av den ursprungliga genustrappan. 

 

Bilaga 1  
 
Genustrappan av Lars Lundström och Mona Edwertz 
 

Steg 4 = Genusmedveten II 

(problematiserar patriarkal exploatering 

av män, kvinnor och natur) 

 

Steg 3 = Genusmedveten I (undersöker "socialt 

konstruerat kön", maktstrukturer och patriarkala 

mönster) 

 

Steg 2 = Jämställdhetsmedveten (beskriver orättvisa 

könsbundna villkor d.v.s. problematiserar skillnader 

mellan män och kvinnor) 

 

Steg 1 = Könsmedveten (uppmärksammar och beskriver 

skillnader mellan män och kvinnor) 

 

Steg 0 = Könsneutral/Könsomedveten (frånvaro av könsperspektiv, 

saknar köns och genusdistinktioner, ämnet framställs som könsneutralt) 

 

Steg -1 = Könsomedveten/Könsblind (förbiser könsperspektiv, könsblind, 

befintligt underlag utnyttjas inte för köns- och genusreflektioner) 

 

Steg - 2 = Könsmytsförstärkande (upprätthåller könsmyter som t ex kvinnan 

som  passiv och mannen som aktiv) 

 

Steg -3 = Könsmaktsförstärkande (tillämpar härskartekniker som bl.a. internalisering av 

förtryck, motiverar och försvarar patriarkala maktstrukturer).
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