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Abstract:  
The essay is based on textbook analysis with a qualitativ method from a gender 

perspective. The essay analyzes three selected textbooks which are all written after the 

latest release of the curriculum named GY11. In the essay have I been using a 

analysisinstrument called ”the genderstaircase”. The purpose of the study have been 

to examine what point of gender awarness the selected learning materials has with the 

help of the genderstaircase. My ambition is to complete the genderstaircase with other 

theories to enhance the results. The result showed that two of three textbooks passed 

the demands of the curriculum GY11.   
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1. Inledning:  
 
Forskare efter forskare påpekar hur vår historia är dominerat av ett kön, vilket är det 

manliga könet. Mannen har på något sätt oftast stått i centrum då det kan konstateras 

att historia, samhälle och kultur ensidigt har betraktas ur mäns ögon. Källmaterial har 

i hög grad bestått i utsagor, texter, regler, praxis och institutioner producerade eller 

dominerade av män, som sedan tolkats av manliga forskare skolade i 

mansproducerade teorier och förståelsemodeller.1 De didaktiska konsekvenserna blir 

att eleverna får en mansvriden och otillräcklig kunskap om dagens material inte ställer 

sig kritiskt mot detta, vilket min lärare och lärobok i gymnasiet inte gjorde. På min tid 

i gymnasiet fanns det inga krav på att undervisningen skulle presentera relationen 

mellan kön och religion. Första gången jag mötte detta var på universitetsnivå, vilket 

kom som en stor överraskning då gymnasieundervisningen bidrog till att jag fick en 

mansvriden kunskap. Dagens läroplan GY11 kräver att 

religionskunskapsundervisningen skall undervisa om relationen mellan kön och 

religion. För att förhindra en eventuell mansdominerad undervisning så behöver 

läraren främst läromedel som kan hjälpa till med planerings- och undervisningsarbetet 

där hen kan använda sig av tema och stoff till undervisningen.2  

 

Läroböcker är en av de få textgenrer som vars text aktivt bearbetas av läsarna hela 

tiden. Detta görs med hjälp av olika läromedelsforskningar. Den vanligaste är 

läromedelsanalysen vilket är metoden som används i denna uppsats. Ofta utförs 

läromedelsanalysen också ur ett perspektiv, vilket i mitt fall är genusperspektivet. I 

min studie studerar jag tre olika läroböckers genusmedvetenhet i relation till 

läroplanens krav. Detta görs med hjälp av en analysmetod som heter genustrappan. 

Med hjälp av genustrappan kan jag klassificera genusmedvetenhet och därmed 

undersöka om läroboken klarar av de krav läroplanen ställer. Huvudsyftet är att 

kritiskt undersöka läromedel ur ett genusperspektiv för att kunna bidra med 

konstruktiv kritik. Aktörer som lärare, studenter, författare, bokförlag, fackföreningar, 

skolor och andra organisationer kan ha stor nytta av att ta del av undersökningens 

                                                
1 Gilhus, Ingvild Sælid & Mikaelsson, Lisbeth. 2003:225 
2 Ammert, Niklas. 2011:281 



 5 

resultat. Detta för att Sveriges skolor har en skyldighet att följa skollagen samt 

läroplaner för att bidra till en likvärdig utbildning för alla elever runt om i landet.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar:  
Om vi blickar tillbaka på vår historia kan vi konstatera att historien ensidigt har 

betraktas utifrån ett mansperspektiv. En historia där källmaterialet i hög grad varit 

producerat av män, som sedan tolkats av manliga forskare som var skolade i 

mansproducerade teorier och förståelsemodeller. Konsekvensen har därmed blivit att 

kvinnans ställning i samhällslivet blivit alltför lite beaktad.3 Studiens syfte är att 

undersöka i vilken grad utvalda läromedel är genusmedvetna eller ej. Ett annat syfte 

är också hur androcentrismen (manscentreringen) påverkat genusmedvetenheten i 

läroböckerna samt hur läroböckerna förhåller sig till läroplanen. Anledningen till att 

jag anser detta vara ett naturligt följdsyfte är för att tidigare forskningsstudier tydligt 

visar att läromedel har en tendens att påverkas den mansdominerande historian vilket 

androcentrismen bygger på. Min ambition är inte att komma med lösningar på 

eventuell androcentrism men ambitionen är att poängtera att det eventuellt finns ett 

mönster baserat på androcentrism i religionsläroböckerna. Utifrån studiens syften så 

har jag formulerat två frågeställningar som undersökningen ska ge svar på:  

• Hur genusmedvetna är de utvalda läroböckerna utifrån genustrappan?  

• Hur förhåller sig utvalda läroböcker till LGY11:s krav om genus?  

 

1.2 Disposition:  
I uppsatsen inleder jag med att presentera det material jag analyserat och granskat i 

undersökningen. Därefter presenterar jag de teorier som min uppsats bygger på samt 

utgår ifrån. Mina teorier som presenteras inom denna del är: Genusteorin, 

androcentrism, genus kontra androcentrism, genustrappan och genustrappan i 

förhållande till analysen. Här definierar jag även de begrepp som jag anser är centrala 

under uppsatsens gång. Efter presentationen av min teoretiska ram så lyfts min metod 

fram. Metoddelen presenterar mitt tillvägagångssätt när analysen utförs, samt vilka 

problem jag mött under arbetet. Därefter presenterar jag bakgrunden till uppsatsen, 

där jag fördjupar mig lite mer i läromedel och dess betydelse i klassrummet. Vidare 

kommer tidigare forskning vilket presenterar hur forskningsläget ser ut för 
                                                
3 Gilhus, Ingvild Sælid & Mikaelsson, Lisbeth, 2003:226 
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läromedlen. Här inleder jag med att presentera den internationella 

läromedelsforskningen och går därifrån vidare till olika typer av läromedelsforskning. 

Efter det att jag presenterat de olika typerna så presenterar jag två olika 

läromedelsanalyser. En läromedelsanalys har ett genusperspektiv och den andra som 

är en läromedelsanalys i religionskunskap. Därefter belyser jag en kunskapslucka som 

min uppsats ska fylla. Efter tidigare forskning så kommer analys och resultat delen. 

Här presenterar jag analysen och resultatet för varje lärobok. Slutligen avslutas 

uppsatsen med en diskussionsdel vars syfte är att summera undersökningen.  

  

1.3 Material:  
Materialet består av läroböcker för gymnasienivå i ämnet religionskunskap och alla 

utvalda läroböcker är tillämpad till dagens läroplan. Kravet som jag ställer på mina 

läroböcker är att de skall innehålla följande tre kapitel: Kristendom, Judendom och 

Islam. Anledningen till att jag väljer att undersöka dessa tre kapitel är för att jag insett 

att resterande kapitel om övriga religioner och rörelser är väldigt olika varandra i 

omfång mellan läroböckerna. Undersökningen skulle också bli för stor för min studie 

och slutsatsen blev att göra en avgränsning kring detta.  

 

Första läroboken jag valt ut heter Religion 1 och 2 liv och mening författad av Gunilla 

Rundblom och Leif Berg.4 Läroboken har 410 sidor och författarna har valt att 

integrera både bilder och text på samma sidor. Läroboken är uppdelad i två delar där 

första delen handlar om olika världsreligioner och den andra delen handlar om etik 

och livsfrågor. Sammanlagt har boken 17 kapitel vilket jag anser är stora kapitel 

jämfört med de andra läroböckerna. Boken är dock inte enbart inriktad för 

grundkursen religionsvetenskap 1 utan också för mer avancerade 

religionskunskapskurser. Vilket är en anledning till valet av denna lärobok. Kanske 

kan vi ha högre förväntningar på denna lärobok än de andra två läroböcker. Denna 

lärobok är också den enda läroboken som är författad av en manlig och kvinnlig 

författare. Den är tryckt år 2014 och utgiven av NA förlag AB.  

 

                                                
4 Rundblom, Gunilla & Berg, Leif, 2014 
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Den andra läroboken heter En människa, tusen världar: religionskunskap 1 och är 

författad av Robert Tuveson.5 Läroboken är utgiven år 2015 av förlaget Gleerups 

Utbildning AB och har 332 sidor. Till skillnad från den tidigare läroboken har denna 9 

kapitel med olika delar inom varje kapitel. Ett exempel är kristendomskapitlet som har 

11 olika delar. En av delarna i kapitlet handlar om kön och sexualitet. Även denna 

lärobok har bilder som är integrerade med texter vilket jag tycker det bidrar till en mer 

intressant läsning. Läroboken är främst avsedd för grundkursen religionskunskap 1, 

vilket är tydligt i bokens titel. Till skillnad från tidigare lärobok Religion 1 och 2, så är 

denna lärobok författad av endast en författare. 

 

Den tredje läroboken heter Religion och sånt. 1 och är författad av Börge Ring.6 Detta 

är den fjärde upplagan av läroboken och är utgiven av Liber AB år 2013. Alltså är 

läroboken den äldsta utav mina tre utvalda läroböcker. Boken är lite tunnare än vad 

tidigare utvalda läroböcker är då denna har 224 sidor. Denna lärobok berör samma 

kapitel som tidigare läroböcker vilket leder till en förväntan på kortare kapitel och 

mindre fakta i de olika delarna. Denna lärobok är uppdelad på samma vis som 

läroboken En människa, tusen världar. Där har författarna 11 olika kapitel och som 

sedan delas in i olika delar. Precis som i de tidigare läroböckerna integreras bilder och 

texter med varandra. Även denna lärobok har enbart en författare och det blir 

intressant att undersöka om detta har någon påverkan på resultatet.  

 

1.4 Teoretiska ramar: 

1.4.1 Genusteori: 

Raewyn Connell definierar i sin bok Om genus7 termen genus. Hon menar att de 

vanligaste diskussionerna om genus i samhället är ur en dikotomi med 

utgångspunkten i att en förmodad biologisk uppdelning i hanar och honor definierar 

man då genus som den sociala eller psykologiska skillnad vilket motsvarar den 

uppdelningen, förstärker den eller orsakas av den. Detta ses alltså som en 

social/psykologisk konstruktion där könsegenskaper tilldelas dvs. vad manligt och 

maskulint är respektive vad kvinnligt och feminint är. Hela genustanken bygger alltså 

                                                
5 Tuveson, Robert, 2015 
6 Ring, Börge, 2013 
7 Connell, Raewyn, 2009 
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på dikotomi och skillnader.8 Vad är det då som tilldelar könsegenskaper, d.v.s. vad 

som är kvinnligt och manligt? Detta talar professorn i antropologi, Don Kulick om i 

sin bok Från kön till genus, kvinnligt och manligt i ett kulturellt perspektiv.9 Han 

menar att uppfattningarna om vad manligt och kvinnligt faktiskt är varierar mellan 

vilken kultur som sätts i fokus. Detta exemplifierar Kulick: 

 
[…] Och att tasmanska kvinnor jagar, att män på Maraquesas-öarna sköter barnavård och 

matlagning, att Arapesh-kvinnorna anses ha starka huvuden och att västerländska kvinnor 

anses vara svaga och mjuka kräver också kulturella, inte biologiska förklaringar.10 

 

Tanken att individen inte föds till en man eller kvinna, utan att individen blir det med 

tiden är en tanke som slår mig efter exemplifieringen av Kulick. Att de som i väst kan 

anses vara svaga och mjuka kan ses som starka och hårda någon annanstans. Detta kan 

alltså betyda att uppfattningen om dessa drag som finns i väst inte är könsbundna. Som 

jag tidigare sagt och refererat till så är genus alltså en social/psykologisk process eller 

konstruktion som tilldelar könsegenskaper dvs. vad manligt och maskulint är gentemot 

vad kvinnligt och feminint är. Tyder detta då på att det socialt konstruerade könet är 

det som används medvetet eller omedvetet för att få någon form utav maktutövning 

här i väst? Författaren Jeanette Sky som skrivit Genus och religion menar i sin bok att 

religionen är den främsta faktorn som påverkat samhällets orättvisa uppfattning om 

genus samt hur religion delar in människor i grupper med olika privilegier och 

maktområden. Sky menar också att det inte är p.g.a. det biologiska könet som kvinnan 

förtrycks utan snarare för sin position i de sociala förhållandena.11  

 

När begreppet genus används som ett analysredskap så har det haft en tendens att i 

praktiken bara referera till kvinnor. Här fokuserar den eventuella forskaren då enbart 

på kvinnans ställning, familjen, barnen och kvinnliga kulturprodukter.12 Ett exempel 

på detta är Ursula Kings artikel13 som handlade om tre olika perspektiv på kön och 

religion. Dessa tre perspektiv var enbart kvinnospecifika ämnen vilket skapade ett 

                                                
8 Connell, Raewyn, 2009:23 
9 Kulick, Don & Bjerén, Gunilla 1987 
10 Kulick, Don & Bjerén, Gunilla 1987:13 
11 Sky, Jeanette, 2009:20 
12 Gilhus, Ingvild Sælid & Mikaelsson, Lisbeth, 2003:243 
13 King, Ursula, 1990 
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intryck av att kön och genus är något som bara angår kvinnor.14 Analysbegreppet 

genus blir här avgränsat och utmanar inte till att förstå männens funktion och position. 

Detta resulterar till en uteslutning av ena könet och bidrar till en omöjlighet till att 

undersöka de sociala könsstrukturerna för att klargöra de föreställningar som 

tillsammans formar människors sociala kön.  

 

Min ambition i uppsatsen är att inte bara referera till det ena könet när jag använder 

mig av begreppet genus. Min ståndpunkt till definitionen av genus förhåller sig 

närmast till Connells formulering men där jag också kompletterar med Gilhus och 

Mikaelsson. Genus förstås i uppsatsen som en social/psykologisk process som 

tilldelar könsegenskaper, dvs. vad som är manligt och maskulint gentemot vad som är 

kvinnligt och feminint. Det är också viktigt att klargöra hur olika könsaspekter stödjer 

varandra och producerar ett specifikt könsförhållande.  

 

1.4.2 Androcentrism: 

Ordet andro härstammar från det grekiska språket och betyder mans- som gäller 

män. 15  Centrism betyder att sätta något centralt vilket leder oss till begreppet 

androcentrism. Androcentrism betyder alltså manscentrering och skulle också kunna 

omskrivas till mansvridning. Gilhus och Mikaelsson lyfter fram definitionen som en 

tendens att tänka och skriva som om män vore det normala och det centralt mänskliga. 

Detta görs samtidigt som kvinnorna blir marginella och perifera i relation till normen. 

Androcentrismen låter därför som om mänskligheten enbart består av ett kön, vilket 

författarna menar skulle kunna kallas för en enkönsmodell av mänskligheten.16 

Mycket av den feministiska vetenskapskritiken betonar hur det är flera situationer som 

leder till en snedvriden och otillräcklig kunskap. Kritiken påstås handla om hur 

kvinnan osynliggörs, hur mänskligheten är influerad av en generell könsblindhet eller 

hur de manliga fördomarna som anses vara oreflekterade betraktar världen ur det 

manliga perspektivet. Att både historiska analyser och källmaterial är färgat av det 

manliga perspektivet kan konstateras. Det här är på grund utav materialet som 

dominerats av män, som sedan tolkats av manliga forskare som blev skolade i 

                                                
14 Gilhus, Ingvild Sælid & Mikaelsson, Lisbeth, 2003:243 
15 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/androcentrism 26/12-
2015 
16 Gilhus, Ingvild Sælid & Mikaelsson, Lisbeth, 2003:226 
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mansproducerade teorier och förståelsemodeller.17 Idag är vår kunskap om kvinnans 

ställning i historien väldigt liten då vi vet väldigt lite om vad kvinnan tyckte, tänkte 

och gjorde under en viss tid. Manscentreringen och mansvridningen är vad vår 

historia främst bidragit med vilket är vad androcentrismteorin bygger på. Dagens 

historia som skrivs varje dag är dock mer genusmedveten och författare och forskare 

är idag mer genusmedvetna. Androcentrismen förblir därför något från dåtiden och är 

alltså något som författare helst försöker komma ifrån, vilket leder till att 

androcentrismen minskar med tiden så länge forskare fortsätter vara genusmedvetna 

och källkritiska. 

 

Idag är forskare överlag mer genusmedvetna och ser på androcentrism ur ett kritiskt 

perspektiv. Kan jag konstatera att en text är uttryckt av androcentrismen så bedömer 

jag den som genusomedveten. Detta kan konstateras då texten har androcentriska drag 

och förmedlar en genusomedveten bild. Androcentriska drag i en lärobok kan t.ex. 

vara då en författare skriver om profeten Muhammeds liv utan att skriva om änkan 

Khadidja. Khadidja har en betydande roll inom islam och var en väldigt viktig aktör 

inom islams historia. Författaren kan även här inkludera Muhammeds 6 döttrar, där en 

av dem heter Fatima som också har en stor betydelse för Shia muslimer. Görs inte 

detta så har författaren en manscentrering och mansfokus vilket androcentrismen 

bygger på.   

 

1.4.3 Genus kontra androcentrism: 

Det kan konstateras att det kvinnliga könet har blivit orättvist behandlat och detta kan 

vi se om vi använder androcentrismen som ett analysverktyg. Sky menar att det 

biologiska könet är medfött och det som är medfött motsvarar i den amerikanska 

traditionen begreppet sex. Hon menar även att det inte räcker med att undersöka det 

biologiska då det även handlar om vad kön har kommit att betyda i olika kulturer och 

samhällen. Det är vad den amerikanska traditionen menar vara innebörden i begreppet 

gender. Att skilja dessa två sidor har varit viktigt för den feministiska forskningen 

som ett motargument för den biologiska determinismen. Den biologiska 

determinismen vill förklara de sociala och kulturella skillnaderna och stereotyperna 

som anses vara givna av naturen. Sky menar att det inte är på grund av naturens 

                                                
17 Gilhus, Ingvild Sælid & Mikaelsson, Lisbeth, 2003:225 
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förutsättningar som det kvinnliga könet blivit förtryckt utan istället på grund utav 

sociala och historiska förhållanden.18 Här är androcentrismen viktig då de sociala och 

historiska förhållandena är vad androcentrismen är baserat på. Det är, precis som Sky 

säger, sociala och historiska förhållanden som har orsakat att det kvinnliga könet 

blivit förtryckt.  

 

1.4.4 Genustrappan: 

Genustrappan presenteras av dess grundare Mona Edwertz och Lars Lundström i 

deras granskning som heter Jämställdhets- och genusperspektiv i kurslitteraturen.19 

Genustrappan fungerar som ett metodisk redskap som ger möjlighet till att undersöka 

genusmedvetenheten i böcker. Detta gör den då genustrappan klassificerar vilken grad 

av genusmedvetenhet en bok har. Syftet med Edwertz och Lundströms metod är att 

den ska fungera som ett analysredskap då de skulle undersöka jämställdheten och 

genusperspektivet i den obligatoriska kurslitteraturen på lärarutbildningen vid 

Karlstads Universitet. Genustrappan är en relativt ny teori och jag anser att teorin 

fungerar bra för min forskning då den teoretiska modellen ger möjlighet att bedöma 

och kategorisera genusmedvetenheten, vilket krävs för att kunna svara på mina 

frågeställningar.  

 

Författarna inleder sin granskning med att berätta om universitetets målsättning, där 

alla lärarstudenter inom alla ämnen skall erhålla en orientering om 

jämställdhetsperspektivet och innebörden av begreppet genus som vetenskapligt 

relevant kategori. Detta förutsätter också att genusperspektivet skall vara en integrerad 

del av planeringen och genomförandet av all utbildning. Detta gäller alltså utbildning 

på alla nivåer, på såväl grund- som forskarutbildningsnivå. Författarnas resultat visade 

att 75% av litteraturen som undersöktes i granskningen saknade ett 

jämställdhetsperspektiv samt att 90% saknade ett genusperspektiv då det uppvisade att 

böckerna hade en stark manlig dominans i samtliga kurser utom två.20 Genustrappan 

har åtta olika trappsteg där varje steg presenterar en viss grad av genusmedvetenhet 

eller genusomedvetenhet. I det följande presenterar jag genustrappan av Edwertz och 

Lundström. 

                                                
18 Sky, Jeanette, 2009:20 
19 Edwertz, Mona & Lundström, Lars, 2003 
20 Edwertz, Mona & Lundström, Lars, 2003:1 
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Genustrappan har 8 olika trappsteg som presenterar olika grad av genusmedvetenhet. 

Det trappsteg som är det sämsta steget är trappsteg -3 Könsmaktsförstärkande och den 

bästa är trappsteg 4 Genusmedveten II. Varje steg har också sina egna karaktäristiska 

drag som förklarar vad som krävs av en – i mitt fall – lärobok för att placeras på ett 

specifikt trappsteg.  

 

1.4.5 Genustrappan i förhållande till läroplanen: 

Genustrappan kan relateras till läroplanens krav för genusperspektivet i 

religionsundervisningen. Detta presenterar jag i ett specifikt trappsteg i genustrappan 

som kommer att fungera som ett minimikrav för läroböckerna. Detta för att kunna 

undersöka om utvalt läromedel uppfyller läroplanens krav vilket är en av 

frågeställningarna i min undersökning. Läroplanen som vägleder undervisningen i 

skolan ställer sina krav för att få en likvärdig undervisning för alla. Första kravet är att 

undervisningen skall inkludera förhållandet mellan religion och kön. För att 

gymnasieeleven också skall nå betyget E så är ett av betygskriterierna att eleven skall 

kunna översiktligt redogöra för förhållandet mellan religion och kön. För betyget A 

så krävs det att eleven skall utförligt och nyanserat redogöra för förhållandet mellan 

religion och kön. Skolverket menar att läromedlet fungerar som en redskap i 

-3 Könsmaktsförstärkande (tillämpar härskartekniker som bl.a. internalisering av förtryck, 
motiverar och försvarar patriarkala maktstrukturer 

-1 Könsomedveten/könsblind (förbiser könsperspektiv, könsblind, befintligt underlag 
utnyttjas inte för köns- och genusreflektioner) 

-2 Könsmytsförstärkande (upprätthåller könsmyter, som t.ex. kvinnan som passiv, 
mannen som aktiv) 
 

0 Könsneutral/könsomedveten (frånvaro av könsperspektiv, saknar köns- och 
genusdistinktioner, ämnet framställs som könsneutralt) 

1 Könsmedveten (Uppmärksammar och beskriver skillnader mellan män och kvinnor) 

2 Jämställdhetsmedveten (beskriver orättvisa könsbundna villkor d.v.s. 
problematiserar skillnader mellan män och kvinnor) 

3 Genusmedveten I (undersöker ”socialt konstruerat kön”, 
maktstrukturer och patriarkala mönster) 

4 Genusmedveten II (problematiserar patriarkal exploatering av 
män och kvinnor) 
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undervisningen för elever och lärare.21 Därför bör läroböckerna också ge möjlighet för 

eleverna att kunna utförligt och nyanserat redogöra för förhållandet mellan religion 

och kön. Förutom dessa krav så ställer läroplanen även kravet att eleven skall ges 

möjlighet till att analysera och värdera hur religion och kön förhåller sig till 

varandra.22 Kraven framställs som könsneutrala då läroplanen använder ordet kön och 

innefattar mannens och kvinnans förhållande till religion, utan att ställa något krav på 

att detta ska problematiseras. Ett annat krav från läroplanen är att det krävs av den 

svenska skolan att ingen skall utsättas för diskriminering på grund av b.la. kön och 

könsöverskridande identitet.23 Här är det då viktigt att läroboken inte förbiser 

genusperspektivet, annars så utnyttjas inte befintligt material för att föra köns- och 

genusreflektioner.  

 

1.4.6 Genustrappan i förhållande till analysen: 
Genustrappan har använts av andra än skaparna av modellen, men oftast så modifieras 

den ursprungliga genustrappan då de olika trappstegen kan anses vara irrelevanta för 

forskningen. Även jag har valt att modifiera min genustrappa för att göra den bättre 

lämpad för min undersökning. Här presenterar jag den modifierade trappstegen och 

därefter presenterar jag den nya modellen av min trappsteg.  

 

I min modifierade genustrappa så har jag valt att ta bort trappsteg -3 

könsmaktsförstärkande. Detta gjorde jag för att jag anser att någon form av 

könsmaktsförstärkande inte förekommer i dagens läroböcker vilket jag fick bekräftat 

under undersökningens gång. Detta anser jag bero på att en hel del 

läromedelsforskning sker på läroböcker innan läroboken når fram till klassrummet. 

Trappsteget hade möjligen varit relevant för mig om jag valt att undersöka mycket 

äldre läroböcker än vad som nu är fallet. 

 

På trappsteg -2 fortsätter jag med att förhålla mig till den ursprungliga genustrappan. 

Här placeras böcker som anses förstärka olika historiska/religiösa könsmyter. I 

religionsböcker bör det förekomma könsmyter för att sprida kunskap om religioner 

                                                
21 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-ar-laromedel-
1.181690 29/12-15 
22 Lgy11, 2011:137-140 
23 Lgy11, 2011:5 
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och dess myter men det är enbart de läroböcker som förstärker dessa som bedöms på 

trappsteg -2. Förstärkning av könsmyter anser jag finns när författaren beskriver och 

använder könsmyter utan att problematisera dem (eller också beskriver könsmyten). 

Problematisering av en könsmyt kan göras genom att examplifiera en folkgrupp som 

är emot eller omtolkar myten. Görs detta så hamnar problematiseringen på trappsteg 2 

jämställdhetsmedveten, men problematiseras inte det av författaren så klassificerar jag 

det som en könsmytsförstärkning. Könsmyten hamnar också på trappsteg 2 om 

författaren beskriver den och stannar vid detta.   

 

På trappsteg -1 har det dock skett lite förändringar i förhållande till ordinarie trappsteg 

-1. Modifieringen är att jag valt att plocka in androcentrismteorin i genustrappan 

vilket jag valt att placera in på trappsteg -1. Detta för att det karaktäristiska draget för 

steg -1 är att steget förbiser ena könet samt att det befintliga materialet inte 

problematiseras. Detta betyder alltså att författaren inte ställer sig kritiskt till 

källmaterialet och inga köns- och genusreflektioner görs av författaren. Författaren 

har här enbart ett tunnelseende i historian och använder sig enbart av den 

mansdominerande historien utan att kritiskt reflektera över detta. Det här är vad 

androcentrismteorin bygger på och därav anledningen till att jag placerat 

androcentrismen på steg -1 i genustrappan. Det nya namnet på trappsteg -1 är 

androcentrisminfluens/könsblind.   

 

Trappsteg 0 har fått en mindre modifiering vilket är en ny benämning på trappsteg 0 

som i början hette könsomedveten/könsneutral, vilket jag nu döpt om till enbart 

könsneutral. Anledningen till detta är för att trappsteg -1 har även den i sin benämning 

begreppet könsblind. När det gäller namnet könsneutral så är det karaktäristiska 

draget för trappsteg 0 att kön förbises och ämnet framställs som könsneutralt. Detta 

görs b.la. med hjälp av att använda ord som hen och då författaren inte gör någon 

könstilldelning i folkgrupper.  

 

Läroplanen har som tidigare nämnts ha en hel del krav. Då jag kopplar samman 

kraven från läroplanen med genustrappan så är min tolkning att läromedlen inte bör 

hamna under steg 1 för att klara av läroplanens krav. Därför har jag lagt till i 

benämningen: läroplanens gränskrav, på trappsteg 1. Anledningen till att jag placerat 

gränskravet på trappsteg 1 är för att jag anser att det är ett minimikrav då läroplanen 
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poängterar att eleven skall ha möjlighet till att analysera och värdera. Kraven som 

genustrappan har på trappsteg 1 är att läroboksförfattarna skall uppmärksamma både 

manliga och kvinnliga aktörer. Att analysera och värdera tolkar jag som betydligt 

mer djupgående än att enbart uppmärksamma vilket är kravet för trappsteg 1. 

Trappsteg 1 har dock ett genusfokus, där kravet från läroplanen om att undervisningen 

skall innehålla relationen mellan religion och kön passar in på trappsteg 1. Därför 

anser jag att trappsteg 1 är ett minimikrav från läroplanens håll. Förutom 

modifieringen med läroplanens krav så har det skett ännu en modifiering på steg 1. 

Modifieringen är att steg 1 nu - till skillnad från den ursprungliga genustrappan - 

enbart fokuserar på hur läroboken uppmärksammar manliga och kvinnliga aktörer. 

Viktigt att nämna är att jag på detta steg analyserar hur båda könen presenteras i 

läroboken men i analyspresentationen och genustrappan så presenterar jag enbart de 

kvinnliga aktörerna. Alltså bortser jag inte från det manliga könet, men det kvinnliga 

könet är det jag sätter mitt fokus på i genustrappan. Den ursprungliga genustrappan 

kräver också att steg 1 skall beskriva skillnader mellan könen. Detta flyttade jag upp i 

genustrappan till trappsteg 2. 

 

Det karaktäristiska draget på steg 2 kräver att en lärobok skall presentera skillnader 

mellan män och kvinnor vilket skall uppmärksammas och beskrivas. Även orättvisa 

könsbundna villkor skall beskrivas för att en lärobok skall hamna på steg 2. Men då 

kan man ställa sig frågan vem det är som skall anse att något är ett orättvist 

könsbundet villkor? Det som bedöms som orättvist är det som läroboken säger vara 

orättvist. Detta gör läroboken då den exempelvis problematiserar orättvisan och 

uttrycker att det finns en motpart som inte håller med om orättvisan och strider mot 

den. Problematiseras inte detta så anses det som en myt förstärkning och placeras på 

steg -2. Om författaren också noggrant beskriver orättvisan så får den också stanna 

kvar på steg 2.  

 

Genusmedveten I och II som är trappsteg 3 och 4 är sig lika den ursprungliga 

genustrappan. Trappsteg 3 kräver att böckerna skall undersöka det 

socialt/psykologiskt konstruerade könet (genus), olika maktstrukturer och de 

patriarkala mönstren. Ett exempel på ett patriarkalt mönster är androcentrismen då 

den är uppbyggd på det patriarkala systemet. Trappsteg 4 är lik steg 3 men här 

problematiseras det som undersöks på steg 3. Att problematisera något betyder att 
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författaren ställer sig kritiskt till ett perspektiv. Detta kan göras med hjälp av att 

belysa andra perspektiv som är emot det tidigare. Det skall alltså finnas en motpart 

som invänder mot orättvisan. Slutligen så ser den modifierade genustrappan ut så här: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Metod: 
Inledningsvis vill jag påpeka att metoddelen kan anses vara relativt kort. Anledningen 

till att den kan anses vara det är för att mycket av analysmetoden har presenterats i 

den modifierade genustrappan. Metoden som jag i studien använder mig utav är en 

kvalitativ läromedelsanalys. I läromedelsanalysen så för jag en innehållsanalys där jag 

undersöker genusmedvetenheten i böckernas innehåll.  

 

Varför jag valt att använda mig av genustrappan är för att med hjälp av genustrappan 

kunna klassificera genusmedvetenheten i en lärobok. Det är genustrappans syfte vilket 

hjälper mig att svara på min frågeställning på ett enkelt och kvalitativt sätt. Hur 

tillämpar jag då genustrappan i analysen? När jag analyserar kapitlen så använder jag 

mig av tre analysfrågor. Första frågan är om författaren beskriver det socialt 

konstruerade könet vilket enligt min teori definieras som genus. Inom det socialt 

konstruerade könet så inkluderas det religiöst konstruerade könet då Sky menar i sin 

bok att religionen är den främsta faktorn som påverkat samhällets orättvisa 

uppfattning om genus.24 När jag analyserar läroböckerna så undersöker jag båda 

könen men i analyspresentationen och genustrappan så presenterar jag enbart det 

                                                
24 Sky, Jeanette, 2009:20 

-2 Könsmytsförstärkande (Könsmyter används för att förstärka ett kön, 
t.ex. kvinnan passiv och mannen aktiv.  
 

-1 Androcentrisminfluens/könsblind (Förbiser ena könet och det befintliga materialet 
problematiseras ej. Inga köns- och genusreflektioner görs) 

0 Könsneutralt (Kön förbises och ämnet framställs som könsneutralt) 

1 Könsmedveten Läroplanens kravgräns (Uppmärksammar manliga och 
kvinnor aktörer) 

2 Jämställdhetsmedveten (Skillnader mellan män och kvinnor samt orättvisa könsbundna 
villkor uppmärksammas och beskrivs eller problematiseras.) 

3 Genusmedveten I (Boken undersöker genus, maktstrukturer och patriarkala 
mönster) 

4 Genusmedveten II (Problematisering av patriarkal utnyttjande av män och kvinnor, 
d.v.s. boken problematiserar hur patriarkatet orättvist behandlar män eller kvinnor.) 
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kvinnliga. Alltså bortser jag inte från det manliga könet, men det kvinnliga könet är 

det jag sätter mitt fokus på i resultaten. Anledningen är att religionshistorien är 

mansdominerat vilket Gilhus och Mikaelsson skriver om i sin bok och definierar det 

som androcentrismen.25 Andra analysfrågan är hur kvinnliga aktörer presenteras. 

Anledningen till att jag fokuserar på hur det kvinnliga könet presenteras är för att jag 

skall kunna placera in det i genustrappan. Den tredje analysfrågan är hur kvinnliga 

aktörer lyfts fram. När någon form av kvinnlig aktör lyfts fram i läroboken så ser jag 

hur författaren framställer könen i förhållande till varandra. Jag har den tredje 

analysfrågan bland annat för att kunna svara på min första frågeställning som är: hur 

genusmedveten är de utvalda läroböckerna?  

 

Medan jag utgår ifrån mina analysfrågor och analyserar läroböckerna så skriver jag 

ned de sidor som är relevanta i förhållande till mina analysfrågor. Efter analysen går 

jag igenom anteckningarna för att kategorisera in det i genustrappan. Därefter 

presenterar jag exempel ur boken som appliceras till genustrappans olika steg. Här 

kommer jag presentera alla tre undersökta kapitel i varje lärobok med varandra i varje 

steg. Om ett kapitel inte har exempel för något steg så kommer jag belysa det. 

Slutligen så redovisar jag ett resultat av hela läroboken där jag slutligen placerar in 

den i genustrappan.  

 

För att kunna klassificera en lärobok in i genustrappan så behövde jag bestämma mig 

för om jag behövde göra en kvantitativ analys också för att kunna klassificera kapitlet. 

En kvantitativ analysfråga skulle lyda: hur många gånger sätts kvinnan och mannen i 

relation till varandra? Men istället bestämde jag mig för att hålla mig enbart till den 

kvalitativa analysen och ställer istället frågan: Hur sätts kvinnan och mannen i relation 

till varandra? Den vanligaste skillnaden mellan en kvalitativ och en kvantitativ 

forskning är att den kvalitativa forskningen är mer inriktad på ord än på siffror. En 

annan skillnad är att teorin genereras på grundval av insamlade data inom den 

kvalitativa forskningen.26  

 

 

 
                                                
25 Gilhus, Ingvild Sælid & Mikaelsson, Lisbeth, 2003:225 
26 Bryman, Alan & Bell, Emma. 2013:297 
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1.6 Bakgrund: 
Forskningsläget i läroböcker kommer jag behandla i tidigare forskning, men i 

bakgrundsdelen så presenterar jag dagens användning av läroböckerna samt dess 

betydelse i skolan. Läromedel används idag och har använts under en väldigt lång tid 

tillbaks i skolhistorian. Läroböckerna har dock fått konkurrenter tack vare teknologins 

stora genombrott. Men trots att teknologin som idag erbjuder lärare att hämta material 

ur en hel del olika typer av medier, står läroboken fortfarande centralt.27 En av många 

anledningar till att läroböcker fortfarande står centralt i skolundervisningen är för att 

de används på en rad olika områden i planerings- och undervisningsarbetet. 

Läroboken är viktig för planerings- och undervisningsarbetet då läraren kan använda 

läroboken för att välja tema och stoff för undervisningen, välja sätt att presentera 

stoffet och arbetsformer för eleverna.28 Pedagogiska texter har också en väldigt stor 

betydelse för eleven. Marie Carlson och Kerstin von Brömssen beskriver pedagogiska 

texterna som en social kodifiering: 

 
Skolans texter kan därför sägas vara en social kodifiering av vad som gäller både i och utanför 

skolan och producerar/reproducerar därigenom normer för sociala relationer och verksamheter. I 

en mer utvidgad mening bidrar därmed pedagogiska texter till att forma uppfattningar om vad 

som anses normalt och eftersträvansvärt.29 

 

Niklas Ammert beskriver i sin bok Att spegla världen – Läromedelsstudier i teori och 

praktik30 en mängd olika synsätt som läroboken kan ses på. Läroboken kan t.ex. ses 

som en plats där unga människor möter andras erfarenheter, vilket de integrerar i sina 

egna erfarenheter och skapar mening utifrån. Detta leder till ett synsätt där lärobokens 

funktion har att göra med synen på kunskap. Detta synsätt är baserat på tidigare 

vunnen kunskap av skilda slag som återskapas på nytt hos de nya individerna. Det 

som här återskapas och omskapas är ett urval av andra människors tidigare gjorda 

erfarenheter till den nya människan. Om vi summerar det så står vardagsbetydelsen 

för ordet erfarenhet väldigt nära. Detta påminner även väldigt mycket av vad Carlson 

och Brömssen menar med att producera/reproducera normer för sociala relationer och 

verksamheter. Fortsättningsvis beskriver Ammert hur läroböcker också kan ses som 

                                                
27 Ammert, Niklas. 2011:26 
28 Ammert, Niklas. 2011:281 
29 Carlson, Marie & Brömssen, Kerstin von. 2011:13 
30 Ammert, Niklas, 2011 
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en del av den interaktion med omvärlden via olika symboler som vi dagligen deltar i. 

Här kan läroboken ses som en kulturskapare och meningsskapare. Ett annat synsätt är 

att texter skapar en gemensam mening där läroböcker är en av de få textgenrer som 

når många med sina berättelser och vars text dessutom aktivt bearbetas av läsarna.31  

 

1.7 Tidigare forskning 
Fram tills år 1991 så var det Skolöverstyrelsen och Statens institut för 

läromedelsinformation som i förväg granskade läromedel som användes i 

undervisningen oavsett ämne. Men år 1991 så lades Skolöverstyrelsen och Statens 

institut för läromedelsinformation ned. Därefter har det enbart funnits 

läromedelsgranskningar som gjorts i efterhand av Skolverket, men vilket de inte 

ansvarar för idag. Skolverket menar att kvalitetssäkringen ligger idag på lärarna och 

indirekt på lärarutbildningen – då lärarutbildningens uppgift är att utbilda lärarna till 

att kunna göra bra kvalitetsgranskningar av läromedel.32 Idag genomförs istället ett 

flertal granskningar av forskare på olika universitet runt om i världen samt olika 

internationella branschorganisationer. Läromedelsanalys anses alltså vara ett globalt 

forskningsområde. Ett exempel på en branschorganisation är Svenska läromedel vilket 

medverkar i internationella organisationer vars namn är Educational Publishers Forum 

EPF inom International Publishers Association IPA. Svenska läromedel är även 

representerade i Federation of European Publishers FEP.33 Dess syfte är att göra 

kvalitetsgranskningar av olika läromedel för att lärare skall kunna få en 

kvalitetssäkring. Svenska läromedel belyser en rad olika internationella 

läromedelsforskningar som gjorts globalt. Ett exempel är granskningen som är gjord 

av Tim Oates 2014 vilken handlar om läromedlens betydelse för att läraren skall 

kunna genomföra läroplanen. ”I rapporten Why textbooks count analyserar 

engelsmannen Tim Oates, en av världens främsta experter på läroplaner, betydelsen 

av läromedel”.34  

 

                                                
31 Ammert, Niklas, 2011:279-280 
32 http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-valjs-och-
kvalitetssakras-laromedel-1.181769 7/1-16 
33 http://svenskalaromedel.se/internationellt-3/ 7/1-16 
34 http://svenskalaromedel.se/larande-och-laromedel/laromedelsforskning/ 7/1-16 
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Niklas Ammert berättar om läroboksforskningen ur tre olika perspektiv. Dessa tre 

perspektiv är den processuella, strukturella och funktionella läroboksforskningen.35 

Läroboken i ett strukturellt perspektiv ”[…] uppehåller sig tidigt i den didaktiska 

kedjan. Forskningen belyser vad som påverkar lärobokens tillkomst och utformning i 

ett tänkt fryst ögonblick; i en struktur eller i ett fast system i balans”.36 Läroboken har 

vad Ammert kallar för en väv av strukturella förutsättningar. Dessa kan vara allt ifrån 

lagstadgade styrdokument till marknadskrav, politiskt klimat, vetenskapliga rön och 

paradigm.37 Här granskas alltså det som kan ha påverkat vid tillkomst av en lärobok 

och därefter analyseras verkan och orsak av dessa strukturella förutsättningar.  

 

Det andra perspektivet är ett processuellt perspektiv. Här handlar det om att studera 

läroboken som en del i en process, ur den samhälleliga kontexten, från 

läroboksförfattaren till färdig produkt. Det kan också ses som en fortsatt process från 

färdig produkt, via förmedling till mottagande.38 Här analyseras alltså processen från 

att läroboksförfattaren arbetar med läroboken, till att den blir en färdig produkt. Det 

kan även handla om att analysera en färdig produkt, hur den förmedlas till mottagaren. 

 

Det tredje perspektivet, vilket är det perspektiv som jag använder mig av i analysen, 

är ett funktionellt perspektiv. Det funktionella perspektivet handlar om att analysera 

lärobokens innehåll för att sätta fokus på det den förmedlar och dess relation till 

läsaren.39 En läroboks funktion kan enligt det funktionella perspektivet handla om att 

den ”[…]stimulerar elever att utveckla kunskaper om ett komplext ämnesinnehåll 

eller att eleverna lär sig vissa matematiska färdigheter”.40 Detta kan även leda till att 

identiteter befästs och att maktpolitik legitimeras. Bortsett från tidigare perspektiv så 

kan det funktionella perspektivet betraktas på tre olika sätt. ”Det första handlar om 

hur läroböcker väljs och hur de i realiteten används”.41  Den andra funktionen 

”[…]handlar om det innehåll och de perspektiv som boken förmedlar till eleverna”.42 

Detta är således den funktion som mitt arbete förhåller sig närmast till. Den tredje 

                                                
35 Ammert, Niklas, 2011:28 
36 Ammert, Niklas, 2011:29 
37 Ammert, Niklas, 2011:29 
38 Ammert, Niklas, 2011:29 
39 Ammert, Niklas, 2011:33 
40 Ammert, Niklas, 2011:33 
41 Ammert, Niklas, 2011:34 
42 Ammert, Niklas, 2011:35 
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funktionen ”[…]handlar om vilket mottagande läroboken får och hur elever upplever 

dess innehåll och perspektiv”.43  

 

När det gäller tidigare läromedelsforskning så har jag tänkt fokusera på forskning med 

två olika inriktningar. Första inriktningen är en läromedelsforskning med ett 

genusperspektiv. Ann-Sofie Ohlander tidigare professor i historia vid Örebro 

universitet, har gjort en granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i 

skolan.44 Hennes granskning är en kvantitativ läromedelsforskning som analyserar ur 

ett genusperspektiv i historieläroböcker för gymnasiet och högstadiet. 

Läromedelsanalyser med ett genusperspektiv behandlar oftast det avvikande vilket i 

detta fall är det kvinnliga könet. Ohlander kommer fram till att när man talar om 

”människor” eller ”medborgare”, så identifieras dessa oftast som just män. När 

kvinnor väl finns med i huvudtexten så är de huvudsakligen ”bihang” till männen.45 

 

Den andra inriktningen på läromedelsforskning som är relevant för min studie är 

läroboksforskning med inriktning på religionskunskap. Kjell Härenstam som är 

professor i religionsvetenskap vid Karlstads universitet har skrivit rapporten Skolboks-

islam: analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap.46 Här analyserar 

Härenstam läroböcker i religionskunskap för grundskolan och gymnasiet. Han sätter 

fokus på västerländsk massmedias inflytande samt bilden av familjen, kvinnan, Gud, 

jihad samt framställningen av islam i läroböckerna.  

 

Läromedelsforskning är ett globalt forskningsområde som idag forskas i en stor 

utsträckning. läromedelsforskning sker oftast ur eller i ett perspektiv, vilket 

exempelvis kan vara läromedelsanalys ur ett genusperspektiv, eller läromedelsanalys 

inom religionskunskapen. Min läromedelsforskning däremot är en analys med ett 

genusperspektiv i religionskunskapen. Då vi år 2011 fått en ny läroplan så finns det 

väldigt lite tidigare forskning som berör läroböcker för religionskunskap med ett 

genusperspektiv som appliceras till GY11. Därför vill jag belysa det tomrummet i det 

aktuella forskningsläget där det finns ett behov av att fylla, vilket är min ambition att 

göra med denna studie.  
                                                
43 Ammert, Niklas, 2011:37 
44 Ohlander, Ann-Sofie. 2010 
45 Ohlander, Ann-Sofie. 2010:39 
46 Härenstam, Kjell. 1993 
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2. Analys och resultat: 

2.1 En människa, tusen världar: 
Läroboken En människa, tusen världar är en lärobok som har ett upplägg utifrån 

läroplanen LGY11. Läroboksförfattaren Robert Tuveson inleder boken med att 

presentera kursplanens centrala innehåll och hur detta kan kopplas till olika 

perspektiv. Författaren menar att det s.k. omvärldsperspektivet är viktigt av flera skäl. 

Då vi lever i Sverige som är ett mångkulturellt, pluralistiskt samhälle så har världen 

på så sätt kommit till oss och därför är det viktigt att vi vet mer om varandras 

värderingar för att få bättre förutsättningar för att vi skall kunna förstå och respektera 

varandra. Författaren poängterar även det här med bristfälliga kunskaper om olika 

kulturer och traditioner. Detta exemplifierar Tuveson med att många förknippar vissa 

religioner och dess utövare med kvinnoförtryck eller kopplingen med att alla troende 

är emot homosexuella. Det finns så att säga många olika uppfattningar såväl inom 

som mellan religioner om exempelvis kön och sexualitet. 47  Tuveson går även 

noggrant igenom kursplanen och förtydligar vad kursplanens innehåll innebär.  

 

2.1.1 Analys – En människa, tusen världar: 

Steg -1 - Androcentrisminfluens/könsblind: Inom kristendomskapitlet så hittade jag 

inget utifrån min undersökning som kunde placeras på detta steg. Däremot så hittade 

jag mönster inom islam -och judendomskapitlet som appliceras på trappsteg -1. I 

islamkapitlet så presenterar Tuveson ayat (verser) ur Koranen. Men det händer flera 

gånger, när Tuveson citerar från Koranen, att han inte problematiserar versen. Ett 

exempel är när Tuveson plockar ut en aya (vers) som handlar om vem som är en sann 

muslim: ”Sann fromhet äger den som tror på Gud och den Yttersta dagen och 

änglarna och uppenbarelsen och profeterna som ger [av] det han äger […]”.48 Koranen 

beskriver hur en manlig aktör skall vara för att vara en sann muslim.  

 

I judendomskapitlet så är Tuveson dock minst genusmedveten då jag sett mer av lägre 

steg ur genustrappan i just detta kapitel. Exempelvis så väljer Tuveson att kalla Gud i 

judendomskapitlet för han utan att han förklarar för läsaren att judendomen har en 

föreställning om att dess Gud är av maskulint väsen. Även de första sex sidorna är 

                                                
47 Tuveson, Robert, 2015:7-8 
48 Tuveson, Robert, 2015:177 
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mansdominerade och inga kvinnliga aktörer från historia eller nutid benämns.49 Dessa 

exempel bidrar till ett mönster som kategoriseras som trappsteg -1, där det ena könet 

exkluderas och det historiska källmaterialet inte kritiseras. 

 

Steg 0 - Könsneutral: Genomgående i läroboken så använder Tuveson sig av ord 

som hen, människan, person och andra begrepp som är könsneutrala. Inom 

judendomskapitlet finns det inga tydliga exempel på ord som kan ses som 

könsneutrala, men däremot görs detta i resterande två kapitel. Ett exempel på detta ur 

kristendomskapitlet är när Tuveson definierar begreppet apostel: ”En person som av 

Jesus fått uppdraget att vittna om uppståndelsen”.50 Liknande exempel finner vi inom 

islamkapitlet där Tuveson definierar ordet profet: ”En person som träder fram med ett 

budskap från en Gud. Hen är alltså Guds språkrör”.51 Här används både begreppet hen 

och så att profet definieras på ett könsneutralt sätt. Apostlar och profeter som belyses 

inom religionerna kristendom och islam är oftast män, men trots det så har Tuveson 

gjort detta på ett könsneutralt sätt. Då det finns en frånvaro av en könsbestämning så 

framställs ämnet som könsneutralt. 

 

Steg 1 - Könsmedveten: I läroboken får Tuveson med en hel del kvinnliga aktörer 

vilket samspelar med trappsteg 1. Första kvinnliga aktören som nämns i 

kristendomskapitlet är Jesus mor, Maria.52 Maria nämns flera gånger men under olika 

betoningar t.ex. Maria, Jesus mor, Heliga Maria etc. En annan kvinnlig gestalt som 

lyfts fram tidigt är Lydia från Apostlagärningarna (Nya testamentet). Så här berättar 

Tuveson om Lydia:  

 
När det gäller kvinnors position och situation under denna första tid i kristendomens historia är 

berättelsen om Lydia (Apostlagärningarna 16:11-40) intressant. Vi får reda på att Lydia 

handlade med purpurtyger och alltså var förvärvsarbetande. Dessutom ägde hon ett hus som hon 

lät Paulus bo i under en av hans missionsresor. Hennes hus blev en samlingspunkt för en kristen 

församling.53  

 

                                                
49 Tuveson, Robert, 2015:99-105 
50 Tuveson, Robert, 2015:139 
51 Tuveson, Robert, 2015:192 
52 Tuveson, Robert, 2015:135 
53 Tuveson, Robert, 2015:138 
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Här berättar Tuveson om Lydia som en förvärvsarbetande och dessutom ägde ett hus 

vilket skulle senare bli en samlingspunkt för en kristen församling. Tuveson lyfter 

fram att även kvinnor kunde arbeta samt äga hus på den tiden. 

 

Inom islamskapitlet lyfter Tuveson tidigt fram en viktig kvinnlig aktör för islam. 

Denna aktör är – som läroboken uttrycker henne – den framgångsrika affärskvinnan 

och änkan Khadija. Hon och profeten Muhammed gifte sig och tillsammans fick de 

sex döttrar varav en av dem hette Fatima som också berättas om i läroboken. 

Läroboken beskriver Khadija som ödmjuk, gudfruktig och Fatima benämns som ett 

gott föredöme för muslimerna.54 Att Khadija anses vara ödmjuk och gudfruktig är 

dock inget som Tuveson problematiserar. Detta tycker jag skulle behövas av Tuveson 

då dessa två egenskaper är två stereotypiska egenskaper som tilldelas kvinnliga 

historiska gestalter, exempelvis vasadöttrarna som behövde vara ödmjuka och 

gudfruktiga för att överhuvudtaget få gifta sig.55 

 

Första kvinnliga judiska aktören som nämns av Tuveson i judendomskapitlet är Ute 

Steyer. Tuveson berättar att Steyer är en kvinnlig rabbin som examinerats vid det 

konservativa Jewish Theological Seminary i New York och som idag har fått en tjänst 

som rabbin i den judiska församlingen i Stockholm.56 Tuveson lyfter även fram sex 

framgångsrika judiska kvinnor inom politiken, populärkulturen och vetenskapsvärlden 

och en av dem som Tuveson fokuserar på är Nathalie Portman. Tuveson berättar hur 

hon är fast vid sin religion och att hon har sagt att hon ”[…] like to raise my kids 

Jewish”.57 Tuveson berättar även att Portman är en liberal judinna som engagerar sig 

för homosexuellas rättigheter, är djurrättsaktivist, vegan samt aktiv i organisationer 

som bekämpar fattigdom.58 Tuveson uppmärksammar både manliga och kvinnliga 

aktörer, men där det manliga könet dominerar över kvinnliga. Detta kan tänkas vara 

på grund utav vår androcentriska historia, men Tuveson lyfter dock fram starka 

kvinnliga aktörer återkommande i läroboken och bevisar att det finns såväl starka 

manliga som kvinnliga aktörer. 

 

                                                
54 Tuveson, Robert, 2015:178 
55 http://www.popularhistoria.se/artiklar/systrarna-vasa/ 3/1-16 
56 Tuveson, Robert, 2015:108-109 
57 Tuveson, Robert, 2015:119 
58 Tuveson, Robert, 2015:119 
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Steg 2 - Jämställdhetsmedveten: Tuveson har fört olika skillnader mellan könen 

inom kristendomskapitlet. Ett exempel är när klädseln i kyrkor tas upp i läroboken. 

Det som sägs är att män inte får ha på sig en huvudbonad.59 Tuveson säger inget mer 

om huvudbonad vilket tyder på att det är acceptabelt för kvinnor att bära huvudbonad 

i kyrkor. Även könsrollerna inom kristendomen tas upp. Här poängterar Tuveson att 

detta är inom de mer traditionalistiska församlingarna som har olika roller för mannen 

och kvinnan, där mannen är överordnad kvinnan, precis som Gud står över 

människan.60 Detta är en väldigt tydlig skillnad mellan mannens och kvinnans roll 

inom de traditionella församlingarna. Prästfrågan som är en nutid fråga i kristenheten 

tas också upp i läroboken. Svenska kyrkan som år 2013 fick sin första kvinnliga 

ärkebiskop har sedan 1958 tillåtit kvinnor att bli präster och biskopar. I kontrast till 

detta beskrivs i läroboken att prästämbetet fortfarande är stängt för kvinnor inom de 

ortodoxa och katolska kyrkorna. Den katolska och ortodoxa kyrkan hänvisar till 

traditionen där apostlarna var män och att historian aldrig haft kvinnliga präster.61 

 

Polygami (manligt månggifte) som är tillåtet inom islam är något som tas upp senare i 

boken i islamkapitlet. Förutom polygami så definierar och uppmärksammar Tuveson 

även polyandri (kvinnligt månggifte) trots att det inte tillåts inom islam. Här uppstår 

då ett orättvist, könsbundet villkor som Tuveson uppmärksammar och beskriver. Här 

väljer han att beskriva vad modernistiska tolkningar säger om detta: ”Enligt 

modernistiska tolkningar är polygamin som äktenskapsform omöjlig, eftersom 

Koranen betonar att alla makar ska behandlas likvärdigt”.62 Ett annat exempel om 

orättvisa könsbundna roller som lyfts fram av Tuveson är kvinnans och mannens 

ansvar i äktenskapet. Kvinnans ansvar är främst barnuppfostran samt arbete i hemmet 

och mannens skyldighet är att försörja och beskydda familjen. Detta problematiserar 

Tuveson och berättar ”I till exempel Indonesien och Turkiet är det vanligt att de 

muslimska kvinnorna yrkesarbetar”.63 Tuveson berättar att den muslimska mannen får 

gifta sig med en icke muslimsk kvinna, men att den muslimska kvinnan inte får gifta 

sig med en icke muslimsk man. Tuveson menar att det är för att religionstillhörigheten 

                                                
59 Tuveson, Robert, 2015:165 
60 Tuveson, Robert, 2015:156 
61 Tuveson, Robert, 2015:156 
62 Tuveson, Robert, 2015:196 
63 Tuveson, Robert, 2015:197 
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går över från fadern till barnet.64 Detta definieras inte som en orättvis könsbunden 

könsroll av Tuveson, men skulle mycket väl kunna uppfattas som orättvist. 

 

Trots att få specifika kvinnliga aktörer lyfts fram i judendomskapitlet så belyser 

Tuveson en hel del skillnader mellan mannen och kvinnan. Tuveson beskriver också 

orättvisa könsbundna villkor som judarna själv tycker är orättvisa. Detta görs med 

hjälp av att uttrycka att det finns en motpart som inte håller med om orättvisan och 

strider mot den. Chassidismen som ses som en av de mer traditionella församlingarna 

inom judendomen har specifika könsbundna villkor. Dessutom lever män och kvinnor 

åtskilda liv utanför familjen. Här separeras pojkar och flickor redan i tidig ålder. 

Pojkarna fokuserar på studiet av de heliga skrifterna medan flickorna blir förberedda 

för ett liv i hemmets sfär.65  

 

Inom den ortodoxa judendomen beskriver läroboken att kvinnan anses vara 

underordnad mannen då morgonbönen i vissa församlingar går så här: ”Prisad vare 

du, Vår herre Gud, Universums härskare, som inte skapade mig till kvinna”.66 Kopplat 

till detta så säger Tuveson att: ”Samtidigt är det via kvinnorna som den judiska 

identiteten traditionellt sett lever vidare”67 och “[…] kvinnan räknas som familjens 

överhuvud”. 68  Tuveson lyfter även fram judendomens syn på sexualitet. ”Gud 

välsignade dem och sade till dem: ’Var fruktsamma och föröka er […].’[…] Kvinnans 

sexualitet betraktas som naturlig. Men målet är som sagt att skaffa barn”.69 Mannens 

sexualitet framställs i läroboken som en ond drift enligt mer traditionella tolkningar, 

till skillnad från kvinnans, då den konkurrerar om hans intresse med Torah 

studierna.70 

 

Steg 3 - Genusmedveten I: Inom kristendomskapitlet så berättar Tuveson om heliga 

Birgitta och hennes dotter Katarina. Det som berättas är att heliga Birgitta på 1300-

talet fick tillåtelse av påven att grunda en klosterorden.71 Tuveson citerar en vers i 

                                                
64 Tuveson, Robert, 2015:200 
65 Tuveson, Robert, 2015:113 
66 Tuveson, Robert, 2015:120 
67 Tuveson, Robert, 2015:120 
68 Tuveson, Robert, 2015:120 
69 Tuveson, Robert, 2015:121 
70 Tuveson, Robert, 2015:121 
71 Tuveson, Robert, 2015:143 
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bibeln: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni 

ett i Kristus Jesus”.72 Detta visar hur kristendomen bör se på genus, patriarkala 

mönster samt maktstrukturer. Men Tuveson fortsätter med: ”Men utifrån 

traditionalistiska, bokstavstrogna bibeltolkningar har man och kvinna olika roller, och 

mannen är överordnad kvinnan precis som Gud står över människan”. 73  Här 

reflekterar Tuveson över hur maktstrukturen kan se ut i olika kristna församlingar och 

han beskriver hur genusperspektivet kan se ut för traditionalistiska bokstavstrogna 

bibeltolkare. 

 

Tuveson inleder den del som behandlar kön inom islamkapitlet på detta sätt: ”[…] Det 

innebär att muslimska kvinnors och mäns status och levnadsvillkor varierar stort, 

såväl mellan som inom länder”.74 Det här handlar med andra ord om det socialt 

konstruerade könet. För att förtydliga det social konstruerade könet ännu mer så väljer 

Tuveson att citera från Koranen vilken säger: ”[…]Inför Gud är den av er den bäste 

vars gudsfruktan är djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt”.75 Det handlar alltså 

inte om vem individen är, man eller kvinna, gammal eller ung, det enda som spelar 

roll är att den vars gudsfruktan är djupast är den bäste.  

 

Tidigt i judendomskapitlet så beskriver Tuveson hur judar på 1800-talet började 

uppmärksamma hur den mer traditionella judendomen splittrades och nya liberala 

församlingar började skapas. ”De kanske största skillnaderna mellan dem gäller hur 

strikt man ska följa den religiösa lagen, genusfrågor och hur man ska fira 

gudstjänster”.76 De största skillnaderna mellan liberala församlingar och traditionella 

församlingar, som Tuveson framställer det, är att genusfrågor uppmärksammades av 

liberala församlingar, gudstjänster firades annorlunda samt hur den religiösa lagen 

skulle följas. Exempel på ändringar är att inom reform församlingarna så ändrade de 

reglerna om var kvinnor och män skall sitta i gudstjänsterna. Nu kunde judarna istället 

sitta där de trivdes bäst. 77  Ett annat exempel som Tuveson tar fram är 

skapelseberättelsen som reformjudarna också började ifrågasätta. I den ena 

skapelseberättelsen så skapas man och kvinna samtidigt, vilket är olika och skall 
                                                
72 Tuveson, Robert, 2015:156 
73 Tuveson, Robert, 2015:156 
74 Tuveson, Robert, 2015:195 
75 Tuveson, Robert, 2015:196 
76 Tuveson, Robert, 2015:106 
77 Tuveson, Robert, 2015:107 
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fungera som varandras komplement. I den andra blir kvinnan skapad ur mannens 

revben vilket Tuveson menar kan fattas som att kvinnan är underordnad mannen.78 

 

Steg 4 - Genusmedveten II: Tuveson berättar om den patriarkala maktstrukturen, att 

de religiösa ledarnas status och ställning varierar en hel del mellan de olika 

kyrkosamfunden. Patriarkatet inom den romersk-katolska kyrkan menar Tuveson är 

känt för att ha en påve som den högsta ledaren. Under sig har påven kardinaler och 

biskopar varav alla är män. Påven anses också ha något som heter ofelbarhetsdogmen 

vilket betyder att påven är ofelbar när han yttrar sig i kyrkliga frågor. Till skillnad från 

den romersk-katolska kyrkan så lyfter Tuveson upp hur den Svenska kyrkan har en 

ärkebiskop som den högsta ledaren. Ärkebiskopen är också från juni 2014 en kvinna 

som heter Antje Jackelén vilket Tuveson påpekar.79 Här ställer Tuveson två olika 

ledningar mot varandra och där han beskriver båda. Detta gör han då han visar att det 

kan se olika ut, där vissa har ett mansdominerat patriarkat och andra har en 

könsblandad ledning.  

 

Tuveson skriver en hel sida om något som kallas för feministteologi i islamkapitlet. 

Denna sorts teologi ser på Koranen på ett holistiskt sätt, vilket ”[…] förespråkar 

jämställdhet mellan män och kvinnor”.80 Amina Wadud-Muhsin som är en välkänd 

företrädare för just detta synsätt lyfts fram av Tuveson. Tuveson menar att det 

muslimska samhället var ett patriarkalt samhälle där mannen var normen och hade 

ekonomisk och politisk makt. Trots det patriarkala samhället så finns det en rad 

framträdande kvinnor inom den muslimska traditionen. Detta är vad islamiska 

feminister lyfter fram enligt Tuveson. Dessa kvinnliga aktörer är b.la. Khadija, Aisha, 

Fatima och Maryam (Jesus mor) vilka är de mest välkända.81 Även hur relationen 

mellan kvinnan och mannen ser ut lyfts fram av Tuveson. ”Enligt Koranen bör en 

kvinna vara trogen, lydig, tystlåten. Är det så att mannen och kvinnan är oense i 

någon fråga är det enligt Koranen mannen som har sista ordet”.82 Inom modernistiska 

tolkningar så tror moderniserade muslimer inte på detta utan man tror istället på 

likvärdiga roller mellan man och hustru. De olika könstolkningarna kan enligt 
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läroboken variera mellan kulturer och traditioner, t.ex. i Indonesien som har en mer 

jämlik ställning till könsroller än på fler andra ställen.83 

 

Tuveson säger i judendomskapitlet att trots detta så kan den som kämpar för kvinnans 

rättigheter och jämställdhet göra det via Tanakh. 

 
Det är exempelvis så att många av de viktiga personerna där är kvinnor, till exempel Sara, 

Rakel, och Ester. Men relationen mellan Gud och människa beskrivs på ett sätt som påminner 

om den mellan en fader och en son.84 

 

I läroboken lyfts Sara, Rakel och Ester upp, vilka anses (av boken) vara väldigt 

viktiga personer inom judendomen. Men relationen mellan Gud och människa menar 

Tuveson beskrivs på ett sätt som påminner oss om relationen mellan en fader och son. 

Men detta tycker Tuveson inte är någon konstighet då Tuveson skriver i läroboken att 

Tanakh speglar den tidens kultur och värderingar och att man utifrån detta kan säga 

att normen för människan i de religiösa texterna är en man i rollen som en son eller 

far.85  

 

2.1.2 Resultat - En människa, Tusen världar:  

Slutligen efter jag sammanställt mitt material från analysen, så placeras läroboken En 

människa, Tusen världar på trappsteg 2 Jämställdhetsmedveten. Resultatet baserar jag 

på hur Tuveson genomgående i hela läroboken fokuserat på att skilja mellan man och 

kvinna. Förutom att skilja mellan hur könsperspektivet ser ut i religionerna så belyser 

han även orättvisor i religionerna, samt hur religiösa inom religionerna ändrat på detta 

då de ser detta som konservativt. Att föra åsikter mot sin egen religion är något som är  

ett generellt mönster i läroboken. Det finns dock gott om exempel som hamnar på de 

andra stegen i genustrappan, men dessa exempel återkommer inte i läroboken. Detta 

är anledningen till att jag placerat denna lärobok på steg 2 inom genustrappan. Inom 

islamkapitlet kände jag också en försiktighet där Tuveson flera gånger började 

meningar med: tänk på att, kom ihåg att och Tuveson använder begrepp som kanske 

vilket han inte gör i resterande kapitel. Överlag så är läroboken väldigt bra och följer 

tydligt LGY11:s krav då det finns delar som specifikt följer läroplanen, t.ex. delarna 
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om: kön och sexualitet, etnicitet och socioekonomiska förhållanden. Dessa delar står i 

läroplanen som det centrala innehållet. 

 

2.2 Religion 1&2: 
Läroboken Religion 1&2 - liv och mening inleds av författarna i förordet med att 

klargöra att lärobokens ambition inte är att ge några tvärsäkra svar då läroboken 

ställer en mängd frågor. Ofta ges det en mängd olika möjliga tolkningar och synsätt på 

svaren, men där det klargörs att det inte är något tvärsäkert svar. Läroboken frågar till 

exempel om människan är mer värd än djuren, om vad som är meningen med våra liv 

och om vad som kan tänkas hända efter döden. Författarna nämner inget i förordet om 

läroplanen och genus.  

 

2.2.1 Analys – Religion 1&2: 

Steg -2 - Könsmytsförstärkande: Synden som belyses i läroboken att mannen ”som 

känner åtrå till någon annans kvinna begår äktenskapsbrott i sitt hjärta”86 belyses i 

kristendomskapitlet. Inget mer om synden sägs och författarna har valt att inte 

beskriva eller problematisera synden. Hur förhåller könen sig till synden? För att 

kunna placera detta på högre trappsteg skulle det krävas av författarna att de 

problematiserar meningen. Synden talar för män, betyder det då att det är okej för 

kvinnan att känna åtrå till någon annans man? Citatet skulle behöva beskrivas för att 

detta inte skulle kategoriseras som steg -2. Liknande situation sker ännu en gång av 

Rundblom och Berg senare i kristendomskapitlet. Denna gång refererar författarna till 

Paulus som säger ”att kvinnorna ska tiga i församlingen och att de ska underordna sig 

männen”.87 Ännu en gång så varken problematiseras detta eller beskrivs djupare, och 

författarna väljer istället att gå vidare. Enbart inom kristendomskapitlet fann jag ett 

könsmytsförstärkande mönster. 

 

Steg -1 - Androcentrisminfluens/könsblind: I läroboken finns det tydliga 

androcentriska drag. Detta visar sig genom att författarna har valt att inte 

uppmärksamma båda könen och det befintliga källmaterialet som används 

problematiseras inte. Då författarna inte problematiserar att läroboken har ett 

mansperspektiv betyder att läroboken för inga köns- och genusreflektioner. Detta ser 
                                                
86 Rundblom, Gunilla & Berg, Leif, 2014:83 
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jag då det manliga könet tydligt dominerar i boken och där det kvinnliga könet inte 

inkluderas i religionshistorien. Även när boken talar om dagens reformförsamlingar 

inom judendomen samt den lutherska kyrkan så berättas ingenting om hur synen på 

det kvinnliga könet förändras. När en kvinnlig aktör äntligen skall få utrymme så 

namnger inte författarna henne. Ett tydligt exempel på tidigare nämnda är: ”Luther 

själv gifte sig med en före detta nunna och paret fick flera barn”.88 Vem hon är sägs 

inte förutom att hon är Luthers fru och en före detta nunna. Tidigare lärobok har här 

namngett henne och berättat hur hon kan ha påverkat Luthers lära. Även i resterande 

kapitel sker liknande beskrivningar. Ett till exempel ur islamkapitlet ser ut på följande 

vis: ”Ali var gift med Muhammeds dotter Fatima. De hade två söner, Hassan och 

Hussein”.89 Detta är den enda gången Fatima nämns i läroboken. Efter meningen som 

citerats så fortsätter läroboken prata om Hassan och Hussein medan Fatima glömts 

bort helt. Fatima som är väldigt betydelsefull för muslimsk feminism skulle kunna få 

större utrymme i läroboken. Författarna använder sig enbart av den mansdominerade 

religionshistorien och reflekterar väldigt sällan över könsrollerna i historien.  

 

Steg 0 - Könsneutral: Inga tydliga könsneutrala begrepp används för att förmedla en 

könsneutral känsla för läsaren. Tidigare lärobok använde begrepp som hen flera 

gånger, vilket denna bok inte gör någon gång. Men detta betyder inte att denna 

lärobok icke är könsneutral. Läroboken använder generella beteckningar på 

folkgrupper såsom judarna, muslimerna, araberna, soldaterna etc. vilka alla är 

könsneutrala begrepp. Ett tydligare exempel ur judendomskapitlet är när begreppet 

rabbin definieras. Det definieras på följande vis: ”den judiska församlingens ledare”.90  

 

Steg 1 - Könsmedveten: Inom denna lärobok så är det definitivt två kvinnliga aktörer 

som sticker ut mer än alla andra kvinnliga aktörer i hela religionshistorien. Dessa två 

är Eva (skapelsemyten) och den heliga Maria. Heliga Maria beskrivs i 

kristendomskapitlet som en ung kvinna som var oskuld och födde Jesus. Mer än detta 

skrivs inte om henne, även om hon dyker upp vid tre olika tillfällen i 

kristendomskapitlet. Oftast så knyts den kvinnliga aktören till den manliga och den 

manliga tar över och ställs i centrum. Ett exempel lyder:  
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Jesus föddes av en mycket ung kvinna som hette Maria. Hon var förlovad med Josef men de 

hade ännu inte haft samlag med varandra när hon blev gravid. […] Det är för övrigt bara 

Matteus och Lukas som berättar om Jesu födelse och att Maria var oskuld.91 

 

Som vi ser i exemplet så refereras Maria varje gång till en manlig aktör. Första 

meningen så födde Maria, Jesus. Andra meningen så var hon förlovad med Josef och 

sista meningen så är det Matteus och Lukas som berättar om att Maria var oskuld. 

Anledningen till varför jag valt att placera Maria på detta trappsteg är för att hon 

dyker upp flera gånger, och det bidrar till en känsla av att hon har ett inflytande i 

religionen.  

 

Även Khadidja får utrymme i islamkapitlet. Hon presenteras i läroboken på följande 

sätt: 

  
[…] Den kvinnan han fick anställning hos hette Khadidja, en förmögen änka. Efter sin mans död 

hade hon med stor framgång drivit hans företag vidare på egen hand. […] Khadidja var så nöjd 

med honom att hon beslöt att gifta sig med honom. 92 

 

Ingen kvinnlig aktör har fått lika mycket utrymme i läroboken som Khadidja. I 

exemplet kopplas hon dock också varje gång till en manlig aktör. I början av citatet så 

kopplas hon till sin döda man och därefter till Muhammed som hon beslöt att gifta sig 

med. Den enda kvinnan i undersökta kapitel som presenteras som en egen person är 

arkeologen Kathleen Kenyon som på 1950-talet ledde en stor utgrävning av ruinen 

efter staden Jeriko.93 Kenyon presenteras i judendomskapitlet och kopplas inte till 

någon man.  

 

Steg 2 - Jämställdhetsmedveten: Inom kristendomskapitlet belyses inga skillnader 

mellan män och kvinnor samt inga orättvisa könsbundna villkor. Däremot 

förekommer det några inom islam och judendomskapitlet. Exempel ur islamkapitlet är 

hur en muslimsk kvinna inte får köra bil och visa sig ute själv i Saudiarabien. Därefter 

poängterar författarna att det ser annorlunda ut i andra muslimska länder. Författarna 
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lyfter även fram Turkiet där religion och lagar är två helt skilda saker och där religion 

inte präglar samhället på samma sätt som i Saudiarabien och Iran.94  

 

I judendomskapitlet lyfts det fram att för att bli jude så måste man antingen ha en 

judisk mor eller ha konverterat till judendomen och då får man heller inte vara 

anhängare av någon annan religion. Är konvertiten eller pojken, som har en judisk 

mor en man/pojke så måste han också låta sig omskäras.95 Dessa är de skillnader 

mellan män och kvinnor som lyfts fram inom judendomskapitlet.  

 

Steg 3 - Genusmedveten I: ”Många män såg ned på kvinnorna och ansåg sig vara 

bättre än dem. Men Jesus respekterade kvinnorna och talade öppet med kvinnor på 

gator och torg. Det väckte undran och kritik”. 96  Här undersöker och belyser 

författarna maktstrukturen på Jesus tid. Detta ger oss läsare en inblick på hur det 

socialt/psykologiskt konstruerade könet på den tiden såg ut. Liknande situation händer 

inom islamkapitlet där författarna beskriver att det var vanligt på Muhammeds tid att 

gräva ner nyfödda flickebarn i sanden. ”Koranen förbjöd detta och Muhammed 

förbättrade på olika sätt kvinnornas livsvillkor”.97 På samma sida berättar också 

författarna om hur Koranen trots detta visar en väldigt patriarkal syn: ”Men det finns 

också texter i Koranen som visar en mycket patriarkal syn. Ett exempel är sura 4:34 

som ger anvisningar om hur man ska behandla illvilliga hustrur”.98 Författarna lyfter 

fram sura 4:34 som ger anvisningar om hur illvilliga hustrur skall bli behandlade: 

”Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och om detta 

inte hjälper håll er borta från deras nattläger och som sista utväg tillrättavisa dem 

handgripligen”. 99  Även i judendomskapitlet sker en beskrivning på kvinnornas 

ställning i det israeliska samhället. Då den judiska staten Israel byggdes upp efter 

andra världskriget så behövde både män och kvinnor ”hugga” i. Detta medförde att 

män och kvinnor fick leva på samma villkor, vilket exempelvis kunde vara 

militärtjänst samt att alla yrken var öppna för både män och kvinnor. Behovet av att 
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båda könen behövde ”hugga” i ledde till en ökad och starkare ställning för kvinnorna i 

samhället.100 

 

2.2.2 Resultat - Religion 1&2:  

Läroboken Religion 1&2 visar tydligt hur författarna fokuserat på att applicera kraven 

från läroplanen för religionskursen 2 i läroboken.  Detta ser jag då jag kollat igenom 

kraven för religionsvetenskap 2 och då läroboken fungerar väldigt bra i 

överensstämmelse med kraven. Slutligen när jag sammanställt all analysmaterial jag 

arbetat fram så placeras läroboken på steg -1 Androcentrisminfluens/könsblind. 

Anledningen till att läroboken hamnar på -1 är för att det manliga könet dominerar i 

läroboken utan att författaren problematiserar eller reflekterar över det. Det här 

betyder att läroboken placeras under läroplanens krav på genustrappan. Därför 

rekommenderar jag för eventuella lärare som skall använda sig av läroboken i 

religionskunskap 1 att komplementera med en annan lärobok som är anpassad för just 

den religionskunskapskursen. I religionskunskap 1 så fokuserar det centrala innehållet 

mer på relationen mellan kön och religion, medan religionskunskap 2 ignorerar detta 

helt. Därför har denna lärobok ett väldigt litet fokus på kön och större fokus på att låta 

eleven/läsaren själv få tänka och reflektera. Detta kan också vara anledningen till att 

författarna presenterat könsmyter utan att problematisera för att lämna den biten till 

läsaren.  

 

2.3 Religion och sånt 1:  
Läroboken Religion och sånt 1101 som är författad av Börge Ring. Ring berättar i 

förordet att i läroboken så berörs kulturens komplexitet liksom kön och sexualitet. 

Dessutom menar Ring att kvinnans och mannens roll i de olika religionerna berörs 

genom hela boken. Ring säger också att läroboken ”Religion och sånt svarar efter 

dessa uppdateringar väl mot riktlinjerna i ämnesplanen Gy11”.102 

 

2.3.1 Analys – Religion och sånt 1: 

Steg 0 - Könsneutral: Liknande förra läroboken så använder Ring inte sig av 

specifika könsneutrala begrepp som t.ex. hen, men som tidigare sagt så betyder detta 
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inte att läroboken inte är könsneutral. Upprepande gånger använder Ring sig av 

generella folkgrupper som beskrivs som könsneutrala. I kristendomskapitlet t.ex. så 

skriver Ring så här: ”De människor som skrev böckerna i Nya testamentet trodde att 

Guds rike skulle komma mycket snart – det återstod bara dagar eller veckor”.103 Här 

uttrycker Ring sig med begreppet människor vilket är ett könsneutralt begrepp. Trots 

att böckerna i Nya testamentet är skrivna av män, så väljer Ring ändå att använda sig 

av ordet människor. Liknande exempel återkommer flera gånger i resterande kapitel 

också.  

 

Steg 1 - Könsmedveten: I alla tre kapitel som analyserats så dök Heliga Maria upp ett 

flertal gånger. Hon beskrevs som både Jesu mor, som det viktigaste helgonet och 

kallas också för Madonna. Även Eva dyker upp ett flertal gånger i alla tre kapitel då 

syskonreligionerna har en gemensam skapelseberättelse som inkluderar Adam och 

Eva. Ännu en kvinnlig aktör som belyses är Khadidja, vilken belyses enbart inom 

islamkapitlet och beskrivs som en affärskvinna som fraktade varor till bland annat 

Jerusalem.104 Men den kvinnliga aktören som fått störst utrymme i läroboken är den 

heliga Birgitta. Här skriver Ring om hennes resor, hur hon levde samt varför hon år 

1999 utsågs till ett av Europas sex skyddshelgon.105 

 

Steg 2 - Jämställdhetsmedveten: Paulus som är känd för att fått bemöta en hel del 

kritik då han anses ha väldigt konservativa tankar, förklarar Ring hur vissa kan tolka 

Paulus uttalande: 

 
Paulus uppmanade kvinnorna att tiga i församlingen. Ett uttalande som verkligen har fått stor 

betydelse. För vissa betyder det att kvinnan inte ska bli präster. För andra är det bara var en 

allmän uppmaning till tystnad i kyrkorummet. Kvinnorna satt på läktaren och hörde inte 

predikan så bra och började kanske prata med varandra istället.106 

 

Det Ring gör här - i kristendomskapitlet - är att han förtydligar olika tolkningar på 

Paulus uttalande. Det som vissa kritiserar Paulus för och ser som en orättvis 

könsbunden roll att kvinnorna skall tiga i församlingen, presenterar Ring några 
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tolkningar som tolkar det på ett icke orättvist sätt. Observera att Ring inte uttrycker 

det som något rättvist eller orättvist.  

 

Skillnaderna mellan könen när det gäller klädregler inom islam är något som Ring 

också berättar om. Ring introducerar kläddelen med att berätta att både män och 

kvinnor skall enligt Koranen klä sig värdigt och anständigt. Ring menar att mannens 

kläder inte är lika omdiskuterar som kvinnans. Detta menar Ring kan bero på att 

kvinnan enligt muslimsk uppfattning inte attraheras sexuellt av mannen på samma sätt 

som mannen av kvinnan. Ring förklarar även hur många muslimer hävdar att kvinnan 

skall bära huvudduk, inga kläder som är åtsittande och visar de kvinnliga behagen och 

formerna. Ring poängterar dock att andra muslimer inte tycker att kvinnan behöver 

bära slöja, då kvinnan kan klä sig anständigt ändå.107  

 

Även judendomskapitlet har en del könsskillnader som Ring beskriver. Den 

könsskillnaden som fått störst utrymme är hur man kan skilja mellan tre olika judiska 

församlingar med hjälp av att se hur män och kvinnor sitter i synagogan.  

 
I den ortodoxa synagogan sitter kvinnor på läktaren, aldrig i det stora gudstjänsterummet. Där 

sitter bara män. I den konservativa synagogan sitter männen på den vänstra sidan. Men på den 

högra sitter män och kvinnor blandade. Om kvinnorna har barn med sig, stannar de på läktaren. 

I den liberala synagogan sitter kvinnor och män blandade.108  

 

Då Ring väljer att beskriva hur det ser ut i olika judiska församlingar så blir de en 

motpart för varandra som inte är överens om hur män och kvinnor skall sitta i 

synagogan. 

 

Steg 3 - Genusmedveten I: På steg 3 hamnar böcker som undersöker b.la. olika 

maktstrukturer och patriarkala mönster. Ring har inget ur judendomskapitlet som 

placeras här. Däremot så finns det en del inom resterande två kapitel. Ring beskriver 

på sida 100 i kristendomskapitlet den romersk-katolska kyrkans högsta ledare vilket 

kallas för påve. Ring beskriver även vad hans uppgifter är samt att påven är Kristi 

ställföreträdare på jorden och ska vara i Jesu ställe. Ring berättar även om den 

katolska tron där aposteln Simon Petrus var ”den förste påven. Jesus välsignade 
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Simon och gav honom namnet Petrus, vilket betyder klippa. Jesus sa:’…och på den 

klippan ska jag bygga min kyrka’.”.109  Arvet har alltså gått från aposteln Petrus till 

dagens påve. Här undersöks alltså vad jag skulle kalla det för, en maktstruktur samt 

patriarkala mönster. Observera att Ring inte använder sig av definitionerna. 

 

I islamkapitlet så inkluderar Ring en del som heter könsroller – ära och skam.110 Här 

beskrivs familjerollerna men anledningen till att jag placerar detta på steg 3 och inte 

på steg 2 är för att här så jämför Ring mellan det svenska tänkandet om ära och skam 

och den muslimska tanken om ära och skam. Ring menar att svenskar oftast tänker: 

”Om jag gör bort mig så är det mitt problem, inte andras. Jag gör vad jag vill och står 

för det. Varje individ ansvarar för sina handlingar”.111 Muslimer tänker enligt Ring 

annorlunda: ”Allah är störst, men familjen kommer först”.112 Enligt Ring så hjälper 

alla familjemedlemmar varandra, där mannens uppgift är att beskydda kvinnorna och 

systrarna. Ring menar att den man som inte gör det drar skam över sin familj – den 

man eller bror som lyckas skydda sin kvinnliga familjemedlem drar dock ära över sin 

familj. Mycket av ansvaret för att äran i familjen bevaras vilar på kvinnorna i 

familjen, vilket leder till att killar i muslimska familjer kan leva ett ganska fritt liv 

med kompisar och vara ute sent på kvällarna. Detta fungerar dock inte för tjejerna i 

familjen då de förväntas stanna hemma med en väninna.113 Utifrån det Ring berättat 

för oss här så ser vi hur det socialt könskonstruerade könet bildats.  

 

Steg 4 - Genusmedveten II: Ring har kvalificerat två delar i kristendomskapitlet som 

också hamnar på steg 4. Det Ring lyckats göra för att placeras på steg 4 är att han här 

har belyst andra perspektiv gentemot ett annat som behandlar antingen genus, olika 

maktstrukturer eller patriarkatet. Detta ser jag som en problematisering vilket jag 

kvalificerar till steg 4. Ring skriver:  

 
Gud beskrivs som man i Bibeln. Det är mest män som förekommer i bibliska berättelser, från 

Abraham till Jesus. Av de personer som omnämns vid namn i Bibeln är 94 procent män och 

endast sex procent kvinnor. Bibeln är skriven av män för män. Det är inte långsökt att tro att 

män sorterat innehållet så att det ska passa dem. Vart tog till exempel den kvinna vägen som 
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enligt myten var Adams första hustru? Hon hette Lilit och var stark, självständig och fräck. Vart 

tog Marias evangelium vägen, med det kvinnliga perspektivet på Jesus och hans apostlar? Var 

inte Simon Petrus en riktig macho? Det antyds i Marias evangelium.114 

 

Här ifrågasätter Ring tydligt det manliga perspektivet inom kristendomen. Han skriver 

även att Bibeln är skriven av män för män, vilket androcentrismen bygger på. Detta 

ifrågasätts också då Ring lyfter upp Marias evangelium, vilket är skriven av en 

kvinna. Detta anser jag vara en väldigt tydlig problematisering mot det kristna 

patriarkatet som enligt Ring är av män för män, vilket jag väljer att kalla för 

androcentrism.  

 

Det finns dock en gång i läroboken där Ring väljer att använda sig av begreppet 

patriarkaliskt perspektiv. Delen som heter Kristen feminism på sida 112 inleder Ring 

med: ”Hur sorterar man bort det manliga synsättet för att hitta det perspektiv som 

skulle kunna var mer kvinnligt, eller könsneutralt? Hur kan Bibeln användas 

idag?”.115 Därefter beskriver han något som kallas för feministteologi vilket diskuterar 

hur moderna människor med jämlikhetsideal ska kunna utöva sin religion inom ramen 

för de gamla traditionerna. Detta görs på två sätt enligt Ring men jag presenterar 

enbart det ena då det bara är det som placeras på steg 4. Ring skriver:  

 
1 Välj texter som handlar om kvinnor och tolka dem på nytt. Granska gamla tolkningar av texter 

om kvinnor och var kritisk mot tolkningarna. Det är troligt att de tolkats av män utifrån ett 

patriarkaliskt perspektiv. Det går antagligen att hitta mer kvinnovänliga tolkningar, särskilt om 

texten läses utifrån sitt ursprungliga sammanhang.116 

 

Här ställer sig alltså Ring kritisk mot de gamla tolkningarna om kvinnor vilket 

troligtvis tolkats av män utifrån ett patriarkaliskt perspektiv. Med hjälp av att belysa 

feministteologi som är ett annat perspektiv som ställer sig kritiskt till det 

patriarkaliska perspektivet så problematiseras detta av Ring. 

 

2.3.2 Resultat - Religion och sånt 1:  

Läroboken Religion och sånt skriven av Börje Ring placerar jag på trappsteg 2 

Jämställdhetsmedveten. Det jag baserar mitt resultat på är att återkommande i boken 
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så för Ring skillnader mellan män och kvinnor. Ring belyser även olika könsroller 

som kan anses som orättvisa. Ett exempel på hur Ring presenterar en viss orättvisa 

inom religionerna utan att benämna det som en orättvisa är när han belyser olika 

åsikter inom religionen. De perspektiv som oftast ställs mot varandra är det 

traditionella kontra det moderna. Då detta förekommer mest i läroboken så drog jag 

slutsatsen att lärobokens plats på genustrappan var trappsteg 2. Det fanns dock en hel 

del exempel som hamnade på andra steg men dessa förekom inte och var inte lika 

dominerande som steg 2 var. Läroboken har dock som lägst placerats på trappsteg 0, 

vilket är bättre än de övriga två läroböckerna som analyserats.  

 

3. Diskussion:  
Två117 av tre läroböcker klarade läroplanens gräns som jag placerat i genustrappan. 

Båda hamnade på ett starkt trappsteg 2, där båda läroböckerna även hade en god chans 

för att komma högre upp i genustrappan. Författarna lyckades tydligt visa att de följt 

läroplanens krav och uppfyllt dem, vilket författarna också skrivit i förorden att de 

gjort. Den tredje läroboken118 där författarna inte klarade läroplanens krav hamnade 

på trappsteg -1. Detta p.g.a. att det manliga könet dominerar genomgående i 

läroboken och det mansdominerande källmaterialet problematiseras inte vilket är vad 

androcentrismteorin bygger på. De didaktiska konsekvenserna som resultatet visar på 

i denna bok kan bidra - likt min erfarenhet - till en snedvriden och otillräcklig 

kunskap. För att denna bok skall kunna användas i religionskunskapsundervisningen 

så behöver eleverna en hel del förkunskap om relationen mellan kön och religion. 

Detta för att författarna Rundblom och Berg bortser helt ifrån genusperspektivet, 

vilket religionskunskap 2 också gör i läroplanen. Lärare som väljer enbart läroboken 

Religion 1&2 i sin religionskunskap 1 undervisning påverkar gymnasieelevers 

uppfattning om religion och kön, vilket är min erfarenhet. Med tanke på att läroboken 

Religion 1&2 var den enda läroboken som hade en kvinnlig författare så trodde jag att 

könsperspektivet i den läroboken skulle vara starkast. Men resultatet visade sig vara 

tvärtom.  

 

Samtliga tre undersökta läroböcker hade delar som jag ansåg var positiva samt 

negativa. Läroboken En människa, Tusen världar hade det bästa upplägget då 
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Tuveson tydligt gått efter läroplanens krav samt det centrala innehållet för 

religionskunskap 1. Denna lärobok skulle en lärare kunna använda som en guide för 

sin undervisning samt något som läraren kan utgå ifrån. Det Tuvesons lärobok och 

Rundblom och Bergs lärobok hade gemensamt var att författarna hade en viss 

försiktighet när det gäller islamkapitlet vilket gjordes på olika sätt. Tuveson skriver 

vid flera tillfällen: ”[…] viktigt att komma ihåg att..”.119 Liknande formuleringar sker 

flera gånger av Tuveson men enbart i islamkapitlet. I Religion 1&2 så drar författarna 

även felaktiga generella beslut i islamkapitlet: ”[…] I muslimska länder ser man heller 

inga berusade människor som slåss och stjäl och kvinnorna kan gå omkring på gator 

och torg utan att bli antastade eller kallade för horor. Kriminaliteteten är låg i 

jämförelse med exempelvis Europa”.120 Samtidigt så har Egyptian center for womens 

rights (ECWR) gjort en enkätstudie som visat att ”[…] 83 procent av egyptiska 

kvinnor blivit utsatta för någon form av sexuella trakasserier. 60 procent av de 

tillfrågade männen erkände att de någon gång trakasserat kvinnor”.121 Detta är vad jag 

anser är en felaktig generell slutsats som dras i läroboken och jag ställer mig själv 

frågan varför sådana felaktiga slutsatser dras? Jag kom fram till att författarna ännu en 

gång – likt Tuveson – iakttar en försiktighet i islamkapitlen.  

 

Som religionskunskapslärare så hade jag av de tre undersökta läroböckerna valt 

läroboken En människa, Tusen världar skriven av Robert Tuveson. Detta för att den 

underlättar undervisningen för läraren samt är väldigt innehållsrik med detaljer och 

perspektiv. Den uppfyller även läroplanens krav samt har en väldigt bra struktur och 

upplägg genomgående hela boken.  
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120 Rundblom, Gunilla & Berg, Leif 2014:169 
121 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=2206142 8/1-16 
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