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Abstract 
 

 

 

 

 

 

This study in the field of sociology of religion examine how Judaism, Christianity and Islam have 

been interpreted and represented over time in Swedish elementary school textbooks in the subject 

of Religion. Three research questions were formulated to see how gender, sexuality and ethnicity 

are portrayed and how this portrayal has changed over time. The study examines four books, which 

were written between the years 1989 and 2014, by using a qualitative research approach. The theory 

Intersectionality is applied in order to analyze and answer the formulated research questions. The 

results from the study show that Judaism, Islam and Christianity have been represented in different 

ways in the textbooks and that the interpretation has changed over time. Islam is often presented 

as an antithesis to the West and European Christianity. However, the change over time shows a 

slight improvement of the representation of Islam in the studied textbooks. Judaism is in the 

material often represented as a religion that urges people to study, and that the Jewish people often 

are very intelligent. Christianity is the normative lens which the other religions are seen through 

and throughout the textbooks it is the religion that is given most focus. 
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1. Inledning  

Den här undersökningen tar avstamp från Lgr 11, i ett nytt avsnitt om religionsundervisning. Det 

står att elever ska utveckla kunskaper om hur olika religioner ser på frågor som rör kön, 

jämställdhet, sexualitet och relationer.  

 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och 

livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna ska 

vidare ges förutsättningar för att kunna ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen 

ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger 

samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar 

beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning. (Lgr 11:215) 

 

 

I boken Religion som resurs – Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv (2012) 

redovisas hur unga kommer i kontakt med religion. Det finns skillnader mellan hur troende 

organiserade individer, individuellt religiösa samt ickereligiösa kommer i kontakt med religion. 

Resultaten i studien visar att den största skillnaden finns mellan individer som är organiserat 

troende, jämfört med individer i de andra två grupperna. Medan organiserade troende får sin 

kontakt med religion genom många olika delar av livet, som familj, skola, böcker och religiösa 

samlingsplatser, får ickereligiösa sin främsta kontakt med religion via TV eller i skolan (Sjöborg, 

2012:115). 

 

För en elev som gick på högstadiet till exempel under 1990-talet kom den mesta informationen 

från den bok läraren hade till hands, det var exotiskt och spännande att läsa om hur muslimer levde, 

däremot var det svårt att kontextualisera hur det var att vara troende muslim, buddhist eller jude. 

Sjöborg (2012) visar i en studie att det förhåller sig på liknande sätt. Idag finns ett större utbud av 

informationskanaler som exempelvis via internet. Men många unga får fortfarande sin första 

kontakt med religion i skolan.  

 

Skolverket är en statlig myndighet, som styr och stödjer den svenska skolan.  De ansvarar för 

skolornas läroplaner, som styr undervisningen i skolan. Läroplanen innehåller ett centralt innehåll, 

som eleverna i skolan möter och olika kunskapskrav som är underlag för lärare att bedöma elevens 

kunskaper när de betygsätter (Skolverket, 2019). 

 

I Läroplanen för grundskolan 2011 står det att skolans uppdrag är att ha ett nationellt perspektiv, 

för att eleverna ska förstå sin egen verklighet i ett globalt sammanhang och skapa internationell 

solidaritet. Att arbeta ur ett nationellt perspektiv ska öka förståelsen för den kulturella mångfald 

som finns i landet (LGR 11, 2011: 9–10). Samma uppdrag finns i läroplanen för grundskolan 1994. 

I det centrala kursmålet för årskurs 7–9 delas religionsämnet in i fyra olika delar. Skolans uppdrag 

och syfte har formulerats liknande för åren 1994 och 2011. Det centrala innehållet är däremot tillagt 

som en del i läroplanen för 2011 och detta skapade en tydligare bild över vad undervisningen ska 

innehålla (Skolverket, 2012).  

 

Sverige är ett sekulariserat, mångkulturellt land där eleverna i skolan har olika etnicitet, religion 

och lever med olika kulturella uttryck. Syftet med den här religionssociologiska uppsatsen är att 

förstå hur ett urval av läroböcker som skrivits och publicerats under de senaste åren framställer de 

abrahamitiska religionerna i frågor som rör kön och genus. I uppsatsen undersöks om det finns 
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skillnader i framställningen av religioner genom att använda intersektionalitet som teoretisk lins.  

Intersektionalitet kan exempelvis visa hur över och -underordningar skapas.  

 

 

1.1. Syfte och mål 

 

 

Eftersom elever, enligt citatet ovan, ska kunna utveckla kunskaper om hur olika religioner förhåller 

sig till dessa frågor, är det av intresse att se hur de läroböcker som elever kan ha till sitt förfogande, 

framställer världsreligionerna. Inom dessa läroböcker talas det ofta om de abrahamitiska 

religionerna. De tre religionerna, judendom, kristendom och Islam härstammar från samma 

geografiska område. Det finns även fler likheter mellan religionerna som exempelvis tron på en 

gud, gemensamma profeter och vissa liknande läror (Rosenblad & Rosenblad, 2013).  

 

Syftet med uppsatsen är att genomföra en kvalitativ analys av hur kön och genus framställs i de 

abrahamitiska religionerna.  

 

Studien handlar om att undersöka om det förekommer exotisering och som i sin tur skapar en 

ojämn maktbalans mellan religionerna genom exempelvis kristocentrism.  

Framställning är ett begrepp som kan problematisera hur vi ser på olika identiteter, karaktärer 

samt fenomen, beskrivet av Jegebäck i (Said, 1993: 450–451). Ordet framställning är en svensk 

översättning från det engelska ordet ”representation”, ordets engelska betydelse är betydligt 

bredare än det svenska ordet representation. I det här arbetet används ordet framställning med 

intentionen att ordet framställning innefattar tre begrepp: föreställning, representation och 

presentation. Det som efterfrågats i studien är hur kön och genus framställs inom kristendom, 

judendom och islam i läroböckerna. I en analys av hur någonting framställs kan arbetet undersöka 

om det finns spår av exotisering, stereotypisering när dessa olika teman framställs, och om det 

finns någon skillnad över tid när läromedlen har utgivits.  

 

1.2 Avgränsningar 

 

I den här uppsatsen jämförs fyra religionsböcker för elever i årskurs 7–9, se sid 6. Studien 

avgränsas till fyra böcker, eftersom just de abrahamitiska religionerna traditionellt sett har givits 

stor plats i läroböckerna. Uppsatsens omfattning medför att en rimlig avgränsning är att 

undersöka tre religioner, judendom, kristendom och islam. Böckerna är utgivna under perioden 

1989–2014 och skrivna av olika författare. Inom den tidsperioden är böckerna valda efter 

utgivningsår under perioden, detta för att på så sätt se till att ha ett kronologiskt spann mellan 

böckerna, i syfte att se om läromedlen visar eventuella förändringar över tid. Fyra böcker kan inte 

representera allt som är skrivet i alla utgivna religionsböcker under tidsspannet, men 

avgränsningen fyller studiens syfte. Med tanke på uppsatsens omfång genomförs ingen bildanalys 

eftersom studiens storlek inte ger utrymme för en sådan. 

 

1.3 Forskningsgenomgång 

 

Det finns tidigare forskning som behandlar innehållet i läroböcker utifrån maktperspektiv, 

stereotypifiering och exotisering och hur pluralistiska läroböcker och lärmiljöer kan skapas.  
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Ett sätt att motverka stereotypifiering och exotisering och därmed motverka maktordning är att 

skapa pluralism. Robert Jackson (2004) har i sin bok Rethinking Religious Education and Plurality 

– Issues in diversity and pedagogy behandlat olika reaktioner på hur dagens pluralistiska samhälle 

påverkar religionsutbildning. I olika kapitel skriver och diskuterar han olika förhållningssätt till 

religionsutbildning från olika förutsättningar och synvinklar. Jackson behandlar bland annat 

modernism och postmodernism. Han redovisar för olika förhållningsätt, allt från att förneka att 

pluralismen finns, vilket han menar är det mest defensiva förhållningssättet inom 

religionsutbildning vilket kan ställas i relation till att diskutera förhållningssättet att inte ha 

religionsutbildning i skolan. Vidare diskuteras vikten av att hålla dialoger kring pluralitet öppen 

för eleverna. Jackon menar när han diskuterar skolans struktur att medvetenheten av mångfald i 

skolan ska bejakas.  

 

Liknande den internationella forskning som Jackson bedrivit har Sven Hartman skrivit ur svensk 

synvinkel om perspektiv på skolans religionsundervisning i Religionsdidaktik -Mångfald, 

livsfrågor och Etik i skolan (Hartman, 2011: 20–21). I kapitlet diskuterar han innehållet i 

läroplansutvecklingen. I ett avsnitt diskuterar han hur innehållet i undervisningen ska 

struktureras, presenteras och bearbetas. Han diskuterar också läroplansutvecklingen och ”livet i 

lektionssalarna”. I samma bok Religionsdidaktik -Mångfald, livsfrågor och etik i skolan 

(Löfstedt, 2011) skriver Johan Wikström (2011) om didaktisk textkompetens. Han diskuterar 

bland annat hur lärobokstexter bör väljas, granskningar av läroböcker och vilka reaktioner 

granskningarna har medfört. Han skriver att det är viktigt att läsa och förstå de forskningsresultat 

som granskningar av läromedel har frambringat, att det är viktigt att de läromedel som används är 

objektiva och pluralistiska. 

  

Inom svensk forskning har Kjell Härenstam (2006) undersökt stereotypiska bilder av bland annat 

islam i sin underlagsrapport En Granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval 

av läroböcker på uppdrag av Skolverket. Härenstam har granskat hur religion/trosuppfattning 

framställs i ett urval av läroböcker inom religion, historia och samhällskunskap. Ett syfte med 

Härenstams granskning var att studera hur läroböckerna följer de kursplaner som redovisas i 

Läroplanen 1994. När det handlar om religion analyserar Härenstam islam och hinduism som 

sedan redovisas i rapporten.  I sin studie presenterar Härenstam bland annat slutsatsen att bilden 

av islam har ”förbättrats” över tid. Det han menar är att det har blivit en minskning av exempelvis 

stereotypa bilder av islam. Senare läroböcker framställer islam som en mer tolerant religion än 

tidigare böcker och läroböckerna har över tiden anpassat sig efter centrala värderingar i 

läroplanerna. 

  

Några som lyfter andrafiering (som exotisering är en del av, se begrepp) inom svensk forskning 

är Lena Sawer & Masoud Kamali (2006). De har i Utbildningens dilemma – demokratiska ideal 

och andrafierande praxis utrett hur utbildningssystemets påverkan ser ut när det handlar om olika 

sociala strukturer och integration. Rapporten har granskat hur diskrimineringen ser ut, både när 

den är strukturell och institutionell inom svensk utbildning. Inledningsvis adresserar författarna 

att skolan är differentierad i sin struktur. De framhåller att skolan i sig är ett viktigt centrum för 

mångfald, men diskuterar hur skolan genom reproduktion underlättar bibehållandet av 

exempelvis negativa maktpositioner. Ett exempel på en sådan reproducering är makthierarkierna 

inom olika könsroller. Rapporten visar att det finns en strukturell differentiering, ett, som de 

skriver, ”vi och dem”. Kamali menar att fenomenet går att se i skolböckernas utformning och 

säger att denna differentiering påverkar elevernas syn på sin egen identitet. (2006: 9–11).  

 

I Skolböcker och kognitiv andrafiering i Utbildningens dilemma – demokratiska ideal och 

andrafierande praxis (2006), behandlar Masoud Kamali bland annat hur religioner beskrivs i 

relation till varandra i olika läromedel. Som exempel problematiserar Kamali hur författarna Bo 

Nylund och Sten Rodhe framställer Europa och kristendomen som förtroendeingivande och säker 
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samtidigt som nya religioner i Sverige ses som en osäkerhetsfaktor (2006: 59). Det här en form 

av kristocentrism. I rapporten diskuterar Kamali Saids teori Orientalism i ett avsnitt som 

behandlar hur till exempel den kände filosofen Hegel och den tongivande sociologen: Max 

Weber har influerats av Orientalism. Vidare beskrivs att även den brittiske sociologen Giddens 

har influerats av samma teori. Kamali menar att detta i sin tur har påverkat hur bland annat 

politiker agerat i sitt förhållande till arabiska länder. Enligt Kamali är islam en av de mest kända 

religionerna för ”västerlänningar”. Han menar att det är så, eftersom det finns många 

beskrivningar av islams uppkomst, att kännedomen om de kristna korstågen och det ottomanska 

riket är att se som omfattande. Kamali skriver att de kristna och västerländska föreställningarna 

om islam är utgångspunkt för många olika gruppers förståelse om islam. Det i sin tur gör att 

islam presenteras enligt en modell där västvärlden är det mer normgivande ”oss” (Kamali 2006: 

52). Vidare menar han att ”andrafiering” sker på många ställen i skolan där exempelvis 

reproduktion av ”den andre” är ett fenomen i skolböcker, vilket har diskuterats av forskare, och 

han hänvisar till Härenstams studie från 1993 samt Granberg & Thelins studie (2002), som 

påvisar hur bilden av islam framställs i negativa termer. Andrafiering som Kamali behandlar 

skapar en kristocentrism där den “egna” kristna religionen kan ses som överordnad i  

relation till andra religioner, en form av maktordning.  

 

Den tidigare forskningen visar att det finns underlag för att se om innehållet i läroböckerna kan 

påverka hur exempelvis elever får religionen framställd för sig. Kamali (bland andra) skriver att 

västerländska föreställningar är normgivande för flera gruppers förståelse av islam. Wikström 

diskuterar vikten att använda texter som är pluralistiska och öppna samt vikten av kompetens att 

välja rätt texter när de ska användas i undervisningen. Härenstam menar att det finns en viss 

stereotypisering i framställningen av en del religioner men att bilden av exempelvis islam har 

”förbättrats”. 

1.4 Material 

 

 

Det material studerats i uppsatsen är fyra böcker för högstadiet inom ämnet religion. Eftersom en 

av frågeställningarna handlar om att undersöka om det finns någon skillnad i framställningen 

över tid, behöver spannet mellan den tid som läroböckerna är utgivna vara ”bred”, men kunna 

användas under den tid som Lpo 94 och Lgr 11 är gällande styrdokument. De är skrivna av olika 

författare och utgivna av olika bokförlag. Texterna i läromedlen ses inte som en förlängning av 

läroboksförfattarnas åsikter.  

 

Det material som används i uppsatsen är texter som finns att tillgå samt eventuella intervjuer med 

troende personer som publicerats i läromedlen. Fyra böckers innehåll analyserades, då studien 

ska användas för en kandidatuppsats. Att använda sig av fyra läroböcker gör inte att studien kan 

representera alla läromedel under angiven tidsperiod. I stället eftersträvas en bredd inom de ramar 

som uppsatsen ger, genom att använda böcker skrivna av olika författare och över en längre 

tidsperiod. Eftersom studien kommer att genomföras med en kvalitativ metod kan materialet 

anses vara tillräckligt för att besvara frågeställningen i studien. 

 

De valda läromedlen (se nedan) är samtliga utgivna för att användas vid undervisning i årkurs 7–

9 och alla läroböcker innehåller texter om de tre religionerna som undersöks.  
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Religion och Liv 1-högstadieboken version II (1989) av Lennart Husén & Leif Berg.  

Bokens omfattning är 409 sidor. De första två kapitlen (160 sidor) behandlar kristendomen och 

kyrkans framväxt. Kapitel 3 behandlar olika religioner i världen, 11 av dessa sidor är text om 

judendom, 21 sidor behandlar islam. När boken utgavs var LGR 80 gällande läroplan 

 

SO Boken – Religionskunskap (1995) av Magnus Hermansson & Nils-Åke Tidman.  

Bokens omfattning är 201 sidor. Bokens första 46 sidor behandlar kristendomen. Judendom 

behandlas på 12 sidor och Islam på 17 sidor. När boken utgavs var LPO 94 gällande 

styrdokument. 

 

SOL 3ooo –Religion och liv 7–9 (2001) av Leif Berg.  

Bokens omfattning är 549 sidor. Bokens första del om 102 sidor behandlar kristendomen och 

kyrkans framväxt i Sverige. Judendom behandlas på 22 sidor och Islam på 33 sidor. När boken 

utgavs var LPO 94 gällande styrdokument. 

 

Prio S Religion (2014) av Ole Högberg, David Isaksson och Mats Sundqvist.  

Bokens omfattning är 553 sidor. Kristendom behandlas på 25 sidor. Judendom på 32 sidor och 

Islam på 25 sidor. När boken utgavs var LGR 11 gällande styrdokument. 

 

Kapitel 2 Teori 

2.1 Intersektionalitet 

 

För att förklara skillnaden mellan kön och genus används Jeanette Skys (2009) beskrivning av 

begreppen i Genus och Religion. Hon beskriver hur kön är något vi är födda i och därmed 

biologiskt. Genus är socialt konstruerat och genom dessa konstruktioner tillskrivs vi vad som är 

manligt och kvinnligt (2009: 20). Genus skapar en form av identitet. Ett religiöst uttryck kan vara 

en del av en persons identitet. 

 

Paulina de los Reyes och Diana Mulinari skriver i Intersektionalitet (2005) hur en intersektionell 

teori förklarar hur maktrelationer ser ut i vårt samhälle. De menar att intersektionalitet som teori 

hjälper oss att ifrågasätta hur vi idag ser på och analyserar olika sociala ordningar (2005: 23). Det 

är möjligt att använda intersektionalitet som verktyg för att analysera material eller situationer, för 

att på så sätt få förståelse om hur maktpositioner skapas. Sådana positioner kan skapas genom flera 

simultana verkansfaktorer såsom exempelvis kön, genus och etnicitet. De los Reyes och Mulinari 

menar att bakom kategorin kön finns olika uppsättningar av flera sociala positioner som exempel 

ras eller klasshierarkiska uttryck (2005: 24). Tidigt användes intersektionalitet som en teoretisk 

förståelse för hur kvinnan positioneras i förhållande till mannen. De menar att det är viktig att det 

finns andra teoretiska förståelser av hur makthierarkier konstrueras förutom ur ett genusperspektiv 

(2005: 87). Det De los Reyes menar är att när en kvinnlig position är underordnad betecknas den 

inte som konstant utan att positionen gentemot, i det här fallet mannen, är föränderlig. Den får 

alltså olika innebörd i olika relationella sammanhang som skapas i skärningspunkter för 

maktrelationer. 
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Vidare har Paulina de los Reyes i Intersektionalitet, makt och strukturell diskriminering (SOU 

2005: 41) uppmärksammat hur teorin intersektionalitet används av forskare för att analysera hur 

maktförhållanden ser ut inom frågor som behandlar kategorisering. Den kategorisering de talar om 

är bland annat inom områden som kön, genus, etnicitet och sexualitet. Hon menar, att genom teorin 

kan forskaren analysera de komplexa maktförhållanden som finns inom dessa områden. Forskare 

kan genom teorin också se hur maktförhållanden kan kännetecknas i bland annat olika 

institutionella sammanhang. Hon menar, att när det handlar om att se hur maktförhållanden ser ut 

i det sociala rummet, är det nödvändigt att ta hänsyn till de många olika maktfaktorer som existerar 

i frågor som rör bland andra kön, etniska hierarkier och att uppmärksamma dessa maktordningar 

för att inte reproducera hegemoniska ordningar. De los Reyes (2005) problematiserar också frågan 

om att den feministiska agendan behöver se till sina intressen enligt genusforskningen och att det 

är av vikt att uppmärksamma de maktrelationer som förekommer mellan kvinnor. 

 

De förklarar även hur det är möjligt att använda sig av intersektionalitet som teoretisk utgångspunkt 

för att förstå de maktpositioner som uppkommer i olika relationer och sammanhang (SOU 2005: 

239). Författarna menar på så sätt att intersektionalitet som teori är användbar ur ett större 

perspektiv än i enbart genusforskningen, som för att undersöka förekomsten av olika typer av 

maktstrukturer, som exempelvis till att kunna problematisera och belysa hur olika 

maktförhållanden ser ut. Exempel på sådana är de över- och underordningar som finns inom olika 

kategorier (De los Reyes & Mulinari 2005: 9–11).  

 

Kamali skriver att ett kognitivt återskapande av ett sammanhållet ”vi” och ett avvikande och icke 

nationellt ”dem” sker i skolan. Han hänvisar till bland andra Tesfahuney (1999), när han menar 

att ett av de sätt när andrafiering sker är i reproduktionen av ”den andra” i skolböcker. Gruppen 

som kan utläsas som ”vi-kategori” består enligt honom av kristna, ”vita”, är västerlänningar och 

bor i det som kallas ”västerlandet”. Till ”de avvikande” hör invandrarelever. (Kamali, 2006:13). I 

arbetet används begreppen andrafiering och ”vi och dem” på samma sätt som beskrivet ovan. 

 

Den andrafiering som Kamali talar kan skapas genom exempelvis exotisering, stereotypisering 

och kristocentrism.  Dessa begrepp är närliggande varandra, men skiljer sig något åt. Exotisering 

används såsom finns beskrivet av Malin Löfstedt i boken Religionsdidaktik - Mångfald, 

livsfrågor och etik i skolan. Där står att exotisering av en religion kan innebära att exempelvis 

lärare och läromedel har ett fokus på det som verkar annorlunda och eventuellt lite konstigt med 

den aktuella religionen istället för att visa på det som kan betecknas som mer allmänmänskligt 

(Löfstedt 2011:60) I texten används begreppet stereotypisering som beskrivet av Egidius.  Där 

användande av stereotyper om något, att uttala sig nedsättande om någon eller något genom 

förenklingar och generaliseringar, så blir det som är utpekat negativt stereotypiserade (Egidius, 

H. (2005). Kristocentrism används när kristendomen ges en överordnad plats gentemot andra 

religioner och betraktas som “vår” religion enligt Kamali (2006:25) 

 

Sammanfattningsvis innebär detta att teorin intersektionalitet är användbar som en lins när texterna 

i materialet analyseras. Teorin kan på så sätt belysa hur kön och genus framställs i en analys som 

exempelvis när olika religioner jämförs. 

 

2.2 Arbetsmodell 

 

Syftet med uppsatsen är att genomföra en kvalitativ analys av hur de abrahamitiska religionerna 

framställs i läromedel med fokus på hur genus och kön. För att kunna diskutera hur något 

framställs samt ett maktperspektiv används intersektionalitet som en teoretisk lins för att se om 



8 

 

det finns några över och -underordningar i framställningen av de abrahamitiska religionerna. Det 

är framförallt skärningspunkterna för maktrelationer som kommer undersökas. En maktordning 

kan uppmärksammas genom att se om exempelvis exotiseringar och stereotypiseringar 

förekommer i läroböckerna. Där religionerna genom hur de framställs i läroböckerna kan få olika 

över- och underordningar. Det handlar om att undersöka om det finns en exotisering och 

stereotypifiering som skapar en värdering för läsaren som i sin tur skapar en ojämn maktbalans 

mellan religionerna genom exempelvis kristocentrism och andrafiering. De områden som 

undersöks är hur kön och genus framställs i de abrahamitiska religionerna vilka är judendom, 

kristendom och islam och om dessa framställningar har förändrats över tid.  

 

Frågeställningen formuleras efter uppsatsens syfte:  att genomföra en kvalitativ analys av hur kön 

och genus framställs i abrahamitiska religionerna i fyra läroböcker med frågeställningen: Hur 

framställs genus och kön? Senare tillkom även underkategorierna sexualitet, jämställdhet, 

identitet och omskärelse samt: Finns det någon skillnad över tid? 

 

 

När den formuleras, genomfördes en djuplodad genomläsning av materialet där det blev tydligt 

att texten behövde kodas för att möjliggöra ett sammanhang där texter som behandlade genus och 

kön i texten kunde överblickas. För att koda texten så skapades underkategorier för att föra 

arbetet vidare. Där tillförs underkategorierna, genus, kön. När kategorierna skapats flyttades de 

texter (citat) till den kategori som dessa texter bedömdes tillhöra. Dessa texter presenterats sedan 

som ett resultat och analyseras. Genom att använda teorin intersektionalitet analyserades detta 

resultat, vilket sedan mynnar ut i slutsats och diskussion. I uppsatsen har en modifierad variant av 

en forskningsprocess som beskrivs i Patel & Davidson (2011: 40) varit behjälplig.  

 

1. Kunskapsinhämtning via tidigare forskning  

2. Syftesformulering 

3. Inhämtning av text  

4. Kategorisering av text som sedan presenteras i ett resultat 

5. Analys av materialet genom att använda teorin intersektionalitet som teoretisk lins 

6. Slutsatser och diskussion 

 

Att använda intersektionalitet som teoretisk lins innebär att se på materialet utifrån kön och genus 

samt hur texter som framställer kön och genus kan förstås ur olika perspektiv. Exempelvis så 

visade en analys av resultatet via en intersektionell lins hur ett ”vi och dem” kan ha uppstått ur 

olika framställningar genom exempelvis att religioner har ”ställts emot” varandra i texter eller att 

ord som kan anses vara stereotypiska använts mer frekvent för framställningen inom en av 

religionerna. 
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Kapitel 3 Metod 

3.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Den metod som används i uppsatsen är en kvalitativ innehållsanalys, vilken kan användas när en 

forskare vill ha djupare förståelse av det material som undersöks. I Patel & Davidson förklaras att 

kvalitativa metoder är ett bra arbetssätt för forskare som vill analysera texter (2003: 118–119). 

Även Bryman förklarar hur det är möjligt för forskare att analysera texter genom läsning och för 

att med en analys se olika mönster i materialet (Bryman, 2011: 505–506). En kvalitativ analys är 

lämplig för arbetet, eftersom, det material som uppsatsen innehåller ska analyseras med 

intentionen att undersöka det finns över- och underordningar mellan religionerna. För att se om 

det finns, behöver materialet tolkas. 

 

Enligt Patel & Davidson (2011: 119), är detta en bra metod för att kategorisera texten enligt 

frågeställningarna och koda materialet genom rubriker och underrubriker. Det gör att läsaren kan 

få djupare kunskap snarare än kunskap ”på bredden” samt att denna metod kan fungera för att 

analysera omfattande textmängd (2011: 120). Att kategorisera materialet kan beskrivas som att 

söka efter återkommande teman och mönster i materialet (Ahrne & Svensson, 2013: 197–198). 

Det resultat som den här typen av metod ger är ett textmaterial med olika citat som finns i de 

läromedel som analyseras. Detta textmaterial och citat kan sedan analyseras och tolkas (Patel & 

Davidson, 2003: 120).  

 

I arbetet med kvalitativ innehållsanalys innehållande text vill den som forskar komma nära 

materialet, för att kunna göra det behöver materialet dels läsas flera gånger och sedan kodas. I ett 

kvalitativt arbete bestämmer den som forskar för hur materialet används. Det blir då viktigt att 

redogöra för tillvägagångssättet.  

 

 

3.2 Metodanvändning  

 

Arbetet påbörjades genom närläsning av innehållet och sedan placerades text in under 

frågeställningen. För att skapa en tydligare bild av det material som skulle analyseras så kodades 

materialet genom att placera in text under olika kategorier för att ge en överblick över den 

information som ska analyseras. För att kunna göra detta så skapades underkategorier baserade på 

textmaterialet i läroböckerna för att tydliggöra det material som ska analyseras.  

 

Kategorierna sexualitet, jämställdhet, identitet och omskärelse skapades eftersom de gavs 

utrymme i läroböckerna där texterna behandlar ämnen som rör både kön och socialt skapade 

föreställningar gällande män och kvinnor, identitet eftersom genus skapar en form av identitet. 
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Vidare kan ett religiöst uttryck också vara en del av en persons identitet. Något som kan forma 

identitet är när exempelvis olika grupper av människor har en egen subjektiv tro att de 

härstammar från samma gemenskap efter olika kategorier, så som att de fysiskt liknar varandra 

eller delar riter och seder (Furseth & Repstad, 2005: 226). 

 

Frågeställningen är som följer, med underkategorier: 

 

Hur framställs genus och kön?  

- Inom kategorierna sexualitet, jämställdhet, identitet och 

omskärelse. 

- Finns det någon skillnad över tid. 

 

 

 

I nästa steg i analysprocessen användes sedan intersektionalitet som en teoretisk lins för att 

undersöka om det finns några över och -underordningar i resultatet.  Det gjordes genom att 

exempelvis se om det finns kontexter eller till exempel begrepp i texterna som gör att 

framställningen inom olika religioner gör att de jämförs, där exempelvis den ena religionen kan 

framstå som ”bättre”. Genom den teoretiska linsen lästes texterna och undersöktes för att se om 

beskrivningar eller liknande fanns, där en religion ställts emot eller jämförts med en annan. I 

analysen av texterna undersöks om det gavs utrymme för att tolka den text där religionen 

framställs.  
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Kapitel 4 Resultat och analys 

4.1 Resultat 

Nedan redovisas hur kön och genus framställs i läromedlen enligt kategorierna: sexualitet, 

jämställdhet, identitet och omskärelse. Resultaten presenteras i kronologisk ordning efter bokens 

utgivning. I resultatdelen presenteras ingen analys av texten.  

 

Läroböckerna och innehåll: 

 

Religion och Liv 1-högstadieboken version II (1989), bokens omfattning är 409 sidor. De första 

två kapitlen (160 sidor) behandlar kristendomen och kyrkans framväxt. Kapitel 3 behandlar olika 

religioner i världen, 11 av dessa sidor är text om judendom, 21 sidor behandlar islam. När boken 

utgavs var LGR 80 gällande läroplan 

 

SO Boken – Religionskunskap (1995) av Magnus Hermansson & Nils-Åke Tidman.  

Bokens omfattning är 201 sidor. Bokens första 46 sidor behandlar kristendomen. Judendom 

behandlas på 12 sidor och Islam på 17 sidor. När boken utgavs var LPO 94 gällande 

styrdokument. 

 

SOL 3ooo –Religion och liv 7–9 (2001) av Leif Berg.  

Bokens omfattning är 549 sidor. Bokens första del om 102 sidor behandlar kristendomen och 

kyrkans framväxt i Sverige. Judendom behandlas på 22 sidor och Islam på 33 sidor. När boken 

utgavs var LPO 94 gällande styrdokument. 

 

Prio S Religion (2014) av Ole Högberg, David Isaksson och Mats Sundqvist.  

Bokens omfattning är 553 sidor. Kristendom behandlas på 25 sidor. Judendom på 32 sidor och 

Islam på 25 sidor. När boken utgavs var LGR 11 gällande styrdokument. 

 

4.1.1 Sexualitet 

 

 

Nedan presenteras text, mestadels i form av citat om hur sexualitet beskrivs i de studerade 

läromedlen. Rent allmänt är det inte mycket/mycket skrivet om olika dimensioner av sexualitet. 

Det rör sig om ett mindre antal sidor, förutom den senaste boken Prio S Religion (2014) som även 

innehåller ett avsnitt som berör identitet där sexualitet tas upp utan att härröras till en specifik 

religion. Först presenteras delar som behandlar synen på sex och äktenskapet och sedan text som 

behandlar homosexualitet inom religionerna. 

 

I Religion och Liv 1 -högstadieboken version II (1989), står det även att ”Sexualiteten är inte enbart 

en drift som kräver utlösning, inte heller är den något som enbart är till för att sätta barn till världen” 

(1989: 252).  
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I SO Boken – Religionskunskap (1995) diskuteras sex före äktenskapet, där det står om ungdomar 

och sexualitet inom kristendomen. Hur framstår det som viktigt att inte ha bråttom med sin 

sexualitet. I boken citeras en ung tjej som säger att förhållandet förändrades med pojkvännen i och 

med inträdet av sex i deras relation, då det blev andra förväntningar på henne (1995:180).  

Vidare skriver samma bok också om islam och sexualitet. Bland annat det upp att den muslimska 

kvinnan förväntas vara oskuld när hon gifter sig. I SO Boken – Religionskunskap (1995), där står 

det att Koranen förbjuder sexuellt samliv före äktenskapet samt förordar absolut trohet inom 

äktenskapet (1995: 183). I samma bok, SO Boken – Religionskunskap kan vi också läsa i texten att 

”sex och kärlek hör ihop” samt att svåra sjukdomar sprids genom sexuella kontakter och att ”risken 

att bli smittad ökar med antalet sexuella kontakter” (1995: 181). 

 

Om sexualitet inom judendom står det i Prio S Religion (2014) att sexualitet är bra och bunden till 

äktenskapet. Det står i Tora, att sex ska undvikas när kvinnan menstruerar och att hon behöver ta 

ett renande bad innan sex är tillåtet igen (2014: 191). Om sexualitet inom kristendomen står det i 

Prio S Religion (2014) att sexualitet förekommer innan äktenskapet, men att i ett äktenskap är det 

viktigt att vara trogen sin partner (2014: 226). 

 

 

 

 

 

Det står att det kan tolkas som att homosexualitet är tillåtet (Högberg, Isaksson & Sundqvist 2014: 

191). I boken Prio S Religion (2014) står det att det är få kyrkor i världen som tillåter samkönade 

att gifta sig samt att det i vissa delar av världen är straffbart att vara homosexuell (2014: 226).  

 

 

I Religion och Liv 1-högstadieboken version II (1989) står det följande om kristendom och 

homosexualitet: 

  
Allt färre kristna tar numera avstånd från homosexuella förbindelser. Många vill i stället hjälpa till 

att bryta ner de fördomar som finns och underlätta för de homosexuella att leva ett normalt liv. 

Men det finns kristna som betraktar homosexualiteten som synd. De hänvisar därvid till Bibeln, t 

ex Paulus brev till romarna (1:26-32).  

    (Religion och Liv 1-högstadieboken version II 1989: 252) 

 
 

 

Det finns inte mycket text gällande homosexualitet inom islam. Det som finns att läsa är i SO Boken 

– Religionskunskap (1995) om hur islam tar skarpt avstånd från sex mellan personer av samma 

kön, men att det ändå existerar (Hermansson & Tidman 1995: 183). I Prio S religion behandlas 

judendom på ett liknande sätt, att Tora (de fem moseböckerna, en viktig judisk skrift) 

 

I SO Boken – Religionskunskap (1995) står att det finns många motsättningar inom de kristna 

kyrkorna när det gäller homosexualitet (1995: 183). Vidare finns följande text att finna I SO Boken 

– Religionskunskap (1995) gällande islam och homosexualitet. 

  
Enligt islam är alla sexuella kontakter utanför äktenskapet fel. Pojkar och flickor ska inte vara 

tillsammans innan de är gifta. Flickan ska vara oskuld när hon gifter sig. Islam tar också skarpt avstånd 

från sex mellan personer av samma kön. Det hindrar inte att homosexualitet finns i islamiska länder. 

      (SO Boken – Religionskunskap 1995: 183) 
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Sammanfattningsvis beskrivs finns det partier som berör frågan om homosexualitet. De tidigare 

böckerna talar om homosexualitet och svårigheter kring att vara homosexuell. Det gör även den 

senast utgivna boken Prio S Religion (2014). Boken adresserar även i ett avsnitt om identitet och 

att ”vi människor har olika sexuell läggning. Så är det bara”. Det står också att risken att mötas av 

misstänksamhet och fördomar är stor. Sedan adresseras en artikel som skrivits i en tidning om 

elitfotboll och behandlade ämnet att ”på plan finns inte plats för några bögar” (2014:163). 

I alla fyra böcker behandlas frågan om otrohet och sex innan äktenskapet. 

4.1.2 Jämställdhet 

När läroböckerna tar upp frågor som rör jämställdhet behandlar böckerna frågan om kvinnliga 

prästers vara eller icke vara. I de senare böckerna finns oftare texter som behandlar hur troende 

inom en religion arbetar för en mer jämställd tillvaro. Ett exempel är när feministisk tolkning av 

koranen diskuteras i boken Prio S Religion (2014) 

 

I de tidigast utgivna böckerna finns det en del att läsa om kristendomen och kvinnor med yrket 

präst. Enligt läroboken Religion och Liv 1 -högstadieboken version II arbetar kvinnliga präster i 

motvind eller på ”männens villkor” (Husén & Berg 1989: 170). Kristendomens kvinnliga präster 

uppmärksammas vidare i Religion och Liv 1 högstadieboken version II (1989) samt i SO Boken – 

Religionskunskap (1995). 

 

I SO Boken – Religionskunskap (1995) står det att motståndarna till kvinnliga präster tar stöd i 

Paulus, som skrev till församlingen i Korint: (1 Kor 14:33-34) ”Liksom överallt i de heligas 

församlingar ska kvinnorna tiga vid sammankomsterna” (1995: 153).  

 

Förutom kvinnliga prästers vara eller icke vara och frågor gällande yrket adresseras kvinnans roll 

i förhållande till mannens i de senast utgivna böckerna. 

 

I SOL 3ooo Religion och liv 7–9 (2001), finns det texter som behandlar muslimska kvinnors 

klädsel och vad den betyder för dem. I läroboken (2001: 426) citeras en kvinna, som säger att hon 

tycker att det är skönt att bära sin traditionella klädsel, eftersom hon inte vill bli sedd som ett 

sexobjekt. I texten säger då en annan kvinna att det finns kvinnliga Tv-profiler som inte bär slöja, 

utan ”istället är de ganska sexigt klädda, ungefär som i Europa”. I SOL 3ooo – Religion och liv 7–

9 (2001), kan vi läsa om kvinnor som försvarar sin syn på sin roll som kvinna.  

 

I de flesta muslimska länder håller sig kvinnorna huvudsakligen i hemmet och 

har en undanskymd roll i politik och arbetsliv. I västerlandet sägs därför ofta att 

muslimska kvinnor är förtryckta och hålls tillbaka av männen. Men många 

muslimska kvinnor försvarar sin kvinnoroll och säger att män och kvinnor är 

olika till sin natur. 

(SOL 3ooo –Religion och liv 7 2001: 450) 

 

I boken Prio S religion (2014:227) Står följande: ”Att kvinnor och män har samma mänskliga 

rättigheter är en självklarhet i ett modernt samhälle. Ändå har kvinnor ofta roller som är 

underordnade mannens” I boken beskrivs sedan att det finns olika skäl till att det är så. Ett av 

själen är att ”de som vill bevara traditionella roller för män och kvinnor kan hitta stöd för det i 

Bibeln. I boken följs detta upp med att det finns andra som lägger vikt vid att hitta texter som i 

stället stödjer en önskan jämlikhet mellan könen i en strävan att förändra gamla ojämlika mönster 

(2014: 227). 
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I boken Prio S religion (2014) finns ett kapitel som beskriver hur muslimska feminister arbetar 

med tolkning av koranen, något som inte behandlas i de tidigare läroböckerna. 

    

I feministisk tolkning har Koranens beskrivning av mannens makt att göra med att 

han är familjeförsörjare. Det innebär att parterna är jämlika, om båda försörjer 

familjen. De som resonerar så menar att islam står för jämlikhet. När muslimska 

feminister läser Koranen, betonar de andra textställen, än de som män under 

århundraden lyft fram. 

(Prio S Religion 2014: 257) 

 

Det som ges störst utrymme i böckerna är texter som behandlar synen på kvinnan inom 

kristendomen. Mest textmängd om jämställdhet inom olika religioner finns i den nyaste boken 

Prio S Religion (2014). Boken Religion och Liv 1 -högstadieboken version II (1989) har ett 

avsnitt inom kristendomen som på tre sidor behandlar kristendomen och synen på kvinnan något 

sådant kapitel finns inte om någon av de andra religionerna i samma bok. 

 

 

4.1.3 Identitet 

 

Om identitet skrivs det i alla läromedel. De tidigare böckerna behandlar oftast hur synen på 

kvinnor och män inom den specifika religion texten finns att hitta. Gemensamt är att det finns 

delar i varje lärobok som beskriver problematik för muslimer. Innehållet presenteras efter bokens 

utgivningsår. 

 

I Religion och Liv 1 – högstadieboken version II står följande:  

 

Bland högutbildade i de större städerna förekommer numera också 

sekulariserade människor, som inte längre följer de muslimska traditionerna med 

bön, fasta osv. Men de utgör en mycket liten andel av människorna. I islams 

länder är en stor majoritet trogen Koranen och sunna, och kan endast tänka sig 

att leva som muslimer. 

(Religion och Liv 1-högstadieboken version II 1989: 345) 

 

 

I boken Religion och Liv 1 – högstadieboken version II (1989) presenteras en intervju med en 

muslimsk pojke angående hur det är att leva som muslim:  

 

Vi går inte på diskotek, som man visst gör i länderna i väst. Sådant finns inte hos 

oss. Flickor och pojkar går inte ut tillsammans, och att dansa kan man bara inte 

tänka sig. Hos oss går pojkar och flickor inte ens i samma klass. Sex före 

äktenskapet är naturligtvis helt förbjudet för oss muslimer. Det tillhör 

äktenskapet.  

(Religion och Liv 1-högstadieboken version II 1989: 328) 

 

I Religion och Liv 1 högstadieboken version II (1989), står det att det finns ett judehat som 

orsakas av att judarna ”utgjort en minoritet med avvikande livsstil och att sådant skapar ofta 

motvilja hos majoriteten” (Husén och Berg 1989: 326). Vidare i samma bok står det att 

judendomen förespråkar att människor studerar. Många av världens vetenskapsmän och 

konstnärer har varit judar står det i Religion och Liv 1 – högstadieboken version II (1989: 316).  
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I SO Boken – Religionskunskap (1995) kan vi läsa att en ökad kontakt med andra världsdelar och 

med invandring från länder med andra religioner, så är Europa på väg att bli pluralistiskt 

(Hermansson & Tidman 1995: 103). Vidare står det att kristendomen under en lång tid varit en av 

hörnstenarna till hur européer lever (Hermansson & Tidman 1995: 102). När judendom behandlas 

i samma bok står det gällande judarnas syn på sig själva: ”Judar ser inte sin livsform som enbart 

religion. De beskriver judendomen också som en kultur och talar om judar som ett folk, trots att 

de bor i olika länder” (Hermansson & Tidman 1995: 217). När man läser i samma bok om islam 

står det  att det finns muslimer som inte vill bli kallade muslimer i Sverige: 

 

Det finns invandrare från islamiska länder som inte vill kallas muslimer. De har 

flytt till Sverige därför att de inte vill leva i sina hemländer som styrs enligt 

fundamentalistisk islam. Så är det för stor del av iranierna i Sverige. Men vi 

kallar dem muslimer eller kulturella muslimer. Det innebär att de följer en del av 

livsmönstret från sitt ursprungsland men de är inte religiöst aktiva. De flesta av 

Sveriges muslimer kan betecknas som kulturella muslimer. 

     (SO Boken – Religionskunskap 1995: 249) 

 

En liknande text som i finns i Religion och Liv 1 – högstadieboken version II (1989: 316), 

finns i SOL 3ooo – Religion och liv 7–9. Här står att ”eftersom judarna lyckats så väl, har det 

skapat avundsjuka bland andra grupper och har därför bidragit till antisemitismen” (2001: 341).  

 

 

 

I boken SOL 3ooo – Religion och liv 7–9 (2001) kan vi läsa ett citat från en muslimsk ungdom. 

 

Trots att jag känner mig hemma i Sverige är jag nog mer irakier än svensk. Det 

beror säkert på den uppfostran som jag fått. Om vi i vår familj inte brydde oss 

om att följa islams tro och traditioner så skulle jag känna mig mer som svensk. 

När jag tänker efter så märker jag att mitt liv ändå skiljer sig ganska mycket från 

hur ´vanliga´ svenska ungdomar tror och lever. 

(SOL 3ooo –Religion och liv 7-,9 2001: 427) 

 

Religionen islam har omkring 1 miljard anhängare. De kallas muslimer. De flesta araber är 

muslimer, men endast omkring en femtedel av alla muslimer är araber.  

(SOL 3ooo –Religion och liv 7–9, (2001: 429) 

 

 

I SOL 3ooo – Religion och liv står det att ”De flesta islamiska länder är u-länder, och allt fler 

muslimer protesterar mot att deras länder påverkas av de rika västländerna. Många anser att man 

måste hindra västerlandets sätt att leva från att spridas i den muslimska världen” (SOL 3ooo –

Religion och liv 7–9 (2001: 341). 

 

 

 

I Sol 3ooo – Religion och liv (2001) finns det en intervju med en judisk flicka, som befinner sig 

på ett café i Tel Aviv:  

 

Men de arabiska unga människor som bor här i Jerusalem är det annorlunda. De 

känns främmande. De går inte på disko och nästan aldrig på bio. Flickor och 

pojkar verkar leva i nästan helt olika världar. Jag kan förstås inte tänka mig att 
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vara ihop med en arabisk kille. Vi judar är friare och öppnare och gladare, tror 

jag.  

(SOL 3ooo –Religion och liv 7-9 2001: 415) 

 

 

I Prio S Religion (2014) står det att det finns runt 400 000 muslimer i Sverige.  I boken står att 

muslimer ofta har svårt att anpassa sig i Sverige, som exempel står det att barn till muslimska 

invandrare ibland försöker undvika vissa maträtter i skolan (2014: 451). I boken står att fördomar 

gör att innehavaren av ett muslimskt namn kan få svårare när de söker arbete (2014: 133).  

 

Prio S Religion (2014) står det att det är oproblematiskt att vara etniskt kristen, detta eftersom det 

finns 2 miljarder kristna utspridda över hela världen. Att man i stora delar av Europa och USA 

lever i samhällen där den kristna tron, kan vara en form av grundbult i samhället. Exempelvis är 

man gemensamt lediga på kristna högtider. 

(Högberg, Isaksson & Sundqvist 2014: 197). 

 

I Prio S Religion (2014) står det att vissa muslimer tycker att deras religion bemöts med misstro. 

Religionen kan därför bli ett skydd mot svårigheter i samhället och en del väljer därför att försöka 

leva i isolation och anamma traditioner från sitt gamla hemland (2014: 257). 

 

Böckerna publicerar text om att det är lätt att vara etniskt kristen samtidigt som texterna beskriver 

svårigheter för muslimer. 

 

 

 

4.1.4 Omskärelse 

Nedan presenteras hur olika läroböcker framställer omskärelsen. Alla böcker tar upp omskärelse 

inom islam. Det finns inte stort omfång av text som behandlar riten. 

 

Följande två citat i Religion och Liv 1 högstadieboken version II (1989), och Sol 3ooo – Religion 

och liv (2001) är identiska förutom stavningen på klitoris: 

 

Islam griper tidigt in i människans liv. Varje pojke ska omskäras, på samma sätt 

som judiska pojkar omskärs. I vissa delar av den muslimska världen omskärs 

också flickorna. Särskilt i Sudan och på den egyptiska landsbygden förekommer 

denna sed. Den utförs när flickorna kommer upp i tonåren. Operationen innebär 

att clitoris skärs bort, ibland och också delar av blygdläpparna. 

 (Religion och Liv 1-högstadieboken version II 1989: 343)  

 

Islam griper tidigt in i människans liv. Varje pojke ska omskäras, på samma sätt 

som judiska pojkar omskärs. I vissa delar av den muslimska världen omskärs 

också flickorna. Särskilt i Sudan och på den egyptiska landsbygden förekommer 

denna sed. Den utförs när flickorna kommer upp i tonåren. Operationen innebär 

att klitoris skärs bort, ibland och också delar av blygdläpparna.  

(SOL 3ooo –Religion och liv 7-9 2001: 449) 

 

 

Omskärelse inom judendomen beskrivs I SO Boken – Religionskunskap (1995), som något som 

på den åttonde dagen bör utföras. Det står att det är den första kontakten med religionen som 
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judiska pojkar får. De fortsätter med att beskriva hur handlingen genomförs, att förhuden skärs 

bort och att ingreppet är utfört av en professionell omskärare som ofta har läkarutbildning 

(Hermansson & Tidman 1995: 224).  

 

Nedan presenteras ett citat ur SO Boken – Religionskunskap (1995), där en muslimsk pojke 

berättar om sin kusins omskärelse: 

 

Böneledaren kom hem till min kusins familj. Han skar med en sådan där kniv 

som läkarna har. Förr skar man med rakblad. Min kusin skrek högt när 

böneledaren skar i honom. Direkt efteråt fick han pengar av sina föräldrar som 

plåster på såren. Två lerkrukor fulla med godis krossades mot golvet och alla 

barn fick plocka åt sig så mycket de kunde. Under en vecka efter omskärelsen 

bar min kusin de särskilda kläderna. Kalsonger kunde han naturligtvis inte ha på 

sig.  

(Hermansson & Tidman 1995: 252) 

 

 

Gällande kvinnlig och manlig omskärelse står i SO Boken – Religionskunskap (1995) att manlig 

omskärelse förekommer hos både judar och muslimer. Det står också att kvinnlig omskärelse 

förekommer i en del så kallade islamska länder men att det är förbjudet i Sverige (1995: 250). I 

Sol 3ooo (2001) finns ett tillägg där det står att kvinnlig omskärelse inte har något stöd i Koranen 

och att det i flera länder arbetas med att få bort traditionen (2001: 449).  

 

I den senast publicerade boken, Prio S Religion (2014) går det att läsa om omskärelse på följande 

sätt: 

 

Föräldrar har rätt att uppfostra och undervisa sina barn enligt sin religiösa tro 

(Europakonventionen tillägg 2) Men det finns de som menar att barn själva ska 

få bestämma om de till exempel vill döpas till en viss tro. Omskärelse av judiska 

och muslimska pojkar har också ifrågasatts på sådana grunder. 

(Prio S Religion 2014: 354) 

 

 

I Prio S Religion (2014) står det att en mohel (speciellt utbildad person) utför omskärelsen på den 

åtta dagar gamla pojken (Högberg, Isaksson & Sundqvist 2014: 169).  

 

Omskärelse ges inte mycket utrymme textutrymme men behandlas på olika sätt i läromedlen. 

 

4.1.5 Skillnad över tid? 

Den största skillnaden över tid är vilket utrymme kristendomen ges i böckerna. De nyaste 

böckerna innehåller inte lika mycket textmassa i förhållande till bokens totala omfång som de 

äldre böckerna. 

 

En annan skillnad visar sig i texterna som finns om sexualitet de nyaste böckerna, Här kan mans 

den visar att texterna judendomen har en mer nyanserad bild av synen på homosexualitet. 

Exempel finns i boken Prio S Religion (2014), står att Tora går att tolka som att den både 

förbjuder och tillåter homosexualitet. Läromedlen som är senare utgivna i den här 

undersökningen beskriver omskärelsen inom islam på ett mindre iögonfallande sätt än de böcker i 

studien som har ett tidigare utgivningsdatum.  
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En annan skillnad av hur religioner framställs är när tolkning av koranen behandlas i 

läroböckerna. I ett stycke i Prio S Religion (2014) finns en text som handlar om muslimsk 

feminism och nytolkning av koranen som inte behandlas i tidigare böcker. ”Muslimska feminister 

menar att det är männens tolkning av Koranen som är problemet”. Problemet beskrivs tidigare 

som att ”inom islam kan en man ha fyra fruar samtidigt”, ”det är lättare för mannen att skilja sig” 

samt att ”en son ärver dubbelt så mycket som en dotter” (2014: 256) 

 

 I de tidigast utgivna böckerna behandlas omskärelse inom islam på ett annorlunda sätt än det gör 

i de nyaste böckerna. Exempelvis är det en Mohel som kommer och utför omskärelsen inom 

judendomen i Prio S Religion (2014). I samma bok finns det även ett stycke som behandlar 

barnens rätt gentemot föräldrarnas önskemål om omskärelse. Det står också att ”föräldrar har rätt 

att uppfostra och undervisa sina barn enligt sin religiösa tro (Europakonventionen tillägg 2)” 

(2014:354) (Se citat ovan). Det står vidare i Prio S Religion att ”I Koranen står ingenting om att 

muslimska män ska omskära sig. Däremot finns påbudet i en så kallad Hadith” (2014: 234).  

 

Homosexualitet och identitet ges mer utrymme i den nyaste boken, Prio S Religion (2014) 

 

 

4.2 Analys 

I analysen undersöks hur genus och kön framställs i de abrahamitiska religionerna i fyra olika 

läroböcker samt om det finns någon skillnad över tid. Tidigare forskning visar att ju närmre i tid 

ett läromedel är utgivet, som forskaren har publicerat studier, så visar det sig att framställningen 

av religioner tenderar att bli mindre stereotypiskt såsom ”desto nyare desto bättre”. Ett exempel 

på detta är Härenstams forskning från 2006.  

4.2.1 Sexualitet  

 

Sexualitet inom religionerna har presenterats på olika sätt inom läroböckerna. Inom både 

kristendomen och judendomen har läromedlen ett fokus på att det är viktigt att vara trogen sin 

partner i sina relationer, medan det står att det är förbjudet att vara otrogen inom islam, och att 

den kan bestraffas med spöstraff. Även när det gäller synen på homosexualitet står det att 

kristendomen och judendomens heliga böcker går att tolkas både för och emot homosexualitet. 

När det gäller koranen beskrivs det i läroböcker, som att den är emot homosexuella relationer och 

att det inte ges utrymme för att tolka koranen i den frågan. Genom att använda intersektionalitet 

som en teoretisk lins är det möjligt att se hur olika framställningar av religionerna kan 

reproducera maktordningar mellan dem. I texten framställs det som att muslimer har en snäv syn 

på sexualitet, vilket kan leda till att ur ett kristocentriskt perspektiv kan muslimernas framställda 

inställning till homosexualitet upplevas som strängare för den som läser texten. 

Detta kan i sin tur medföra att kristendomen och judendomen kan upplevas eller förstås som att 

den har en modernare syn på sexualitet och att islam representerar en strängare bild av 

densamma.  

 

I tidigare nämnda citat står det att ”Sexualiteten är inte enbart en drift som kräver utlösning, inte 

heller är den något som enbart är till för att sätta barn till världen” (Religion och Liv 1-

högstadieboken version II 1989: 252). Vid en analys av texten finns det flera möjliga tolkningar, 

en är att formuleringen är utformad så att en över- och underordning kan skönjas mellan könen, 

men också att läroboken vänder sig mot detta genom att läroboksförfattarna har lagt in orden 

“inte enbart”. Här kan det ses som att mannen ges en överordning enligt teorin intersektionalitet, 
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då mannens sexualitet beskrivs som att han har sex och att det handlar om mannens njutning. 

Gällande kvinnans sexualitet finns det inget i texten som beskriver att hon kan ha sex för 

njutning, utan det kan mer förstås som att skälet till att hon har sex främst är för att bli gravid. I 

boken står det att man ska tänka på andra faktorer, men vad det skulle vara för faktorer nämns 

inte i boken. Det kan medföra att läsarens egna förförståelse eller tolkning ligger till grund för 

vad detta skulle kunna vara. Citatet kan även förstås som att det bara är mannen som har sex, 

eftersom det inte är uttalat i texten om den handlar om kvinnor eller män. Däremot används ordet 

”utlösning”, som sedan följs upp av ”att sätta barn till världen”, vilket skulle kunna tolkas som ett 

sätt att osynliggöra den kvinnliga sexualiteten. 

 

Genom den teoretiska linsen intersektionalitet kan skärningspunkter och maktpositioner visas när 

texten handlar om synen på sexualitet och relationer i läroböckerna. Ett mönster som 

framkommer är att det ofta är flickor som står som avsändare om hur sex kan förändra den 

kärleksrelation som de har med sina pojkvänner. Läroböckerna framställer i text kristnas syn på 

sex som att det är viktigt inom kristendomen att vänta med samlaget. Läroböckerna handlar 

främst om flickans relation till sex. Framställningen blir att det är främst är just flickor som ska 

vara försiktiga, samtidigt som det framställs som att mannen inte behöver visa samma 

försiktighet som kvinnan. När en tolkning av texten genomförs, framställs mannen som 

innehavare av en övre maktordningen, då är han fri att inte behöva tänka över sina sexuella val på 

samma sätt. 

 

Det står gällande islam att det är förbjudet enligt koranen att ha sex före äktenskapet samt att 

otrohet är förbjudet (Hermansson, Isaksson & Tidman 1995: 183). Det står om islam att ”Det 

händer att utomäktenskapliga förbindelser straffas med spöslag” (Religion och Liv 1 – 

högstadieboken version II 1989: 260). Att vara otrogen inom islam framställs på det här sättet 

som något olagligt och oacceptabelt. Även om spöstraff är något som kan ske, kan texten förstås 

som att det är något som ofta sker vid otrohet inom islam. Om en person läser om islam, kanske, 

för första gången, kan ord som bestraffning och spöslag medföra att de uppfattar religionen som 

dålig eller farlig.  

 

Gällande judendom och sexualitet står det i Prio S Religion (2014) att judar har en positiv 

inställning till sex och att de tycker det är viktigt att bilda familj. Det står vidare i samma stycke, 

att sex är något som är inom äktenskapets ramar och att det därför är viktigt att vara trogen sin 

partner. Det står också att det i Tora kan tolkas som att homosexualitet är både tillåtet och 

förbjudet (2014: 191). När det står i texten att det är möjligt att tolka en text i Tora, så framställs 

judendomen som att den har en nyanserad inställning till homosexualitet. När texten jämförs med 

hur synen på homosexualitet beskrivs i den text som finns gällande homosexualitet islam, 

framställs det som att religionen tar avstånd från homosexualitet, men att det finns homosexuella 

muslimer ändå.  

 

4.2.2 Jämställdhet 

 

Enligt text i läroböckerna arbetar kvinnliga präster i motvind eller på ”männens villkor” och det 

publiceras ett bibelord, som motståndarna till förekomst av kvinnliga präster tar stöd i. Bibelordet 

är Paulus brev till församlingen i Korint där han menar att kvinnorna ska tiga vid 

sammankomsterna (1 Kor 14:33-34). (Religion och Liv 1 högstadieboken version II (1989), SO 

Boken – Religionskunskap (1995). I SO Boken – Religionskunskap (1995) Hermansson & Tidman 

1995: 153). Analysen av texten visar att det kan förstås som hierarkier inom kristendomen. Som 

exempel kan det förstås som att mannen är överordnad kvinnan, som har det svårt i sitt yrke som 

präst eftersom hon ”arbetar i motvind”. Det står även i texten att kvinnan jobbar på ”männens 
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villkor”. Intersektionalitetsteorin menar att det framställer hur männen i det här fallet har en 

maktposition (Mattson 2005) (De los Reyes 2005). 

 

Med ett intersektionellt perspektiv problematiseras frågan om att den feministiska agendan 

behöver se till sina intressen enligt genusforskningen och att det är av vikt att uppmärksamma de 

maktrelationer som förekommer mellan kvinnor. (se t ex De los Reyes (2005)) I boken I SOL 

3ooo Religion och liv 7–9 (2001), finns det en text om en muslimsk kvinna som inte tycker om 

när andra muslimska kvinnor klär sig på ett ”mer europeiskt sätt” och inte använder slöja, 

eftersom det gör dem till sexobjekt. Här finns en möjlig skärningspunkt om över -och 

underordningar mellan kvinnor när det handlar om kvinnors förhållningssätt till varandra inom 

religionen och vad som kan anses som bra respektive dåligt. Framställningen av religion påverkas 

när olika personer inom religionen får ”tala”.  

 

Andra sätt att tolka texten är att ställa den muslimska kvinnan som motpol till den 

”västerländska” kvinnan. Framställningen ger då ett underlag som att det finns andrafiering, 

eftersom den ”vita” västerländska kvinnan är norm. Texten kan även förstås som att det även 

inom religionen kan finnas olika åsikter om hur en kvinna ”bör vara klädd”. I läroboken SOL 

3ooo – Religion och liv 7–9 (2001), står det, att i de flesta muslimska länder, är kvinnans plats 

oftast i hemmet. I samma bok står det att kvinnorna själva hävdar att det är på grund av 

skillnaden i biologiskt kön som de innehar den rollen. Framställningen av fenomenet som 

beskrivs i texten kan förstås att kvinnor ges en underordnad position till mannen, då de förväntas 

inneha en plats i hemmet och inte vara delaktig i andra samhälleliga aktiviteter.  

 

 

4.2.3 Identitet 

 

Vad som anses om sexualitet och jämställdhet inom religionerna har presenterats på olika sätt 

inom läroböckerna. I boken SO Boken – Religionskunskap (1995), står det om judarnas självbild, 

hur ”Judar ser inte sin livsform som enbart religion utan att judar beskriver sig som en kultur och 

att man talar om judar som ett folk, trots att de bor i olika länder” (Hermansson & Tidman 1995: 

217). Om den judiska diasporan 

står det att judarna har ”utgjort en minoritet med avvikande livsstil och att sådant ofta skapar 

motvilja hos majoriteten” (Husén och Berg 1989:326).  Genom att analysera texterna i 

läromedlen kan texten framställas som att judar framställas som att de ser sig själva som pålitliga, 

arbetsamma och intelligenta människor. Det står även att många av världens vetenskapsmän och 

konstnärer har varit judar i Religion och Liv 1 – högstadieboken version II (Husén och Berg 

1989: 316).  

 

Läromedlen i skolan finns för att hjälpa eleverna med bland annat att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingar, samt hur det är att leva i en mångkulturell kontext. I Prio S religion (2014) 

kan man läsa om hur en muslim ser islam som ett skydd mot eventuella svårigheter. Det står även 

att muslimer väljer att hålla sig till sina egna traditioner när de kommer till Sverige (Högberg, 

Isaksson och Sundqvist 2014: 257). Här kan framställningen av religion problematiseras i relation 

till mångfald inom det svenska samhället. Texten är skriven med ord som ”sin egen” vilket 

framställs som att det är något som inte tillhör det som tidigare beskrivits som norm. Texten 

framställs samtidigt som att det är möjligt att behålla sina traditioner och utöva sin religion. I Sol 

3ooo – religion och liv 7–9 (2001) står det att ”de flesta islamiska länder är u-länder” (Berg 2001: 

341). Om vi samtidigt analyserar SO Boken – Religionskunskap (1995) står det att det finns 

muslimer som inte vill bli kallade muslimer i Sverige, utan att de har flytt till Sverige för att undvika 

sina fundamentalistiska hemländer och numer kallas för kulturella muslimer (Hermansson & 
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Tidman 1995: 249).  

 

Samma typ av framställning visar sig även i boken SOL 3ooo – Religion och liv 7–9 (2001) där vi 

kan läsa att de ”de flesta islamiska länder är u-länder och allt fler muslimer protesterar mot att 

deras länder påverkas av de rika västländerna. Många anser att man måste hindra västerlandets 

sätt att leva från att spridas i den muslimska världen” (Berg 2001: 341). Framställningen kan 

tolkas som att de flesta muslimer kommer från utvecklingsländer och är emot ”västvärlden”. Med 

analysverktyget andrafiering är det tydligt att ett ”vi och dem” framstår i texten.  När texten 

framställs som att något är emot ”västvärlden” som utgör ”vi”, visas en makthierarki, där 

kristendomen (”vi”) är överordnad. Texterna beskriver olika riter och hur bokstavstroende inom 

religionerna agerar och tänker. Samtidigt finns det inget textstycke i läromedlen som förklarar 

vad ordet bokstavstroende betyder.  

 

Det presenteras citat i resultatet där framställningen gällande sexualitet, kan förstås av läsaren, 

som att ingen muslim har sex före äktenskapet (Religion och Liv 1-högstadieboken version II 

1989: 328). Citatet är från en muslimsk pojke som får tala utifrån sin kontext. Det kan bli 

problematiskt att låta den kontexten få framställa islam hos elever i väst. Texten förstås som att 

den som talar är negativ mot väst och då reproducerar ett ”vi och dem”, där ett ”vi” får en 

överordnad roll mot ”dem”. Det finns också en svårighet med texter som är intervjuer med 

människor, som tillhör religioner, eftersom det är deras åsikter som talar. Framställningen av 

religionerna blir inte ”läromedlets” utan något som publicerats i läromedlet. Det publiceras även 

en intervju med en flicka i Tel Aviv (SOL 3ooo –Religion och liv 7-9 2001: 415), som också kan 

problematiseras ur den synvinkeln att två religioner kan jämföras utifrån hennes åsikter. Där 

judendomen kan framstå som “en friare och gladare” religion i förhållande till islam och araber. 

 

När olika framställningar ställs emot varandra alternativt jämförs kan judendomen ses som en 

religion som utövas av många framstående människor samtidigt som islam framställs som en 

religion som utförs av “andra” människor som inte är lika framstående. 

 

 

4.2.4 Omskärelse 

 

När det gäller omskärelse ger analysen av texterna i flera olika böcker ett varierande resultat. I ett 

fall behandlas ämnet lika i böckerna. Religion och Liv   högstadieboken version II (1989), och Sol 

3ooo – Religion och liv (2001) har nästan identiska texter, förutom stavningen på klitoris. När 

omskärelsen beskrivs inom islam i SO Boken – Religionskunskap (1995) är det i form av en 

berättande text. I boken beskrivs hur en pojke som blir omskuren skriker och att han sedan inte kan 

använda kalsonger efter ingreppet. Den framställningen av omskärelsen inom islam kan upplevas 

som obehaglig av läsaren.  I samma bok, SO Boken – Religionskunskap (1995), beskrivs det som 

att omskärelsen genomförs under mer kontrollerade former och utförs av professionella personer. 

Judendomen framställs då på ett sätt som gör den mer begriplig och mer lik ett ”vi”.  

4.2.5 Har det skett någon förändring över tid?  

 

 

Över tid har kristendomens mer framträdande roll minskat i avseende på mängden utrymme som 

de olika religionerna ges i läroböckerna. En förändring i hur omskärelse framställs över tid 

framkommer också i texten, exempel på detta är att mindre målande beskrivningar har använts 

och texten kan framstå som mindre ”svår” för läsaren att ta till sig. Analysen visar att 
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framställningen av religionerna har en mindre tendens till att skapa ”andrafiering” ju nyare boken 

är. Resultaten visar också att ord som kan upplevas som svåra att relatera till, exempelvis så 

förekommer ord som ”spöstraff ” inte i de nyare böckerna detta leder till att de nyare böckernas 

framställning av kön och genus inom de tre religionerna blir mindre stereotypisk och kan ses som 

att de bidrar mindre till ett ”vi och dem”. Ju nyare läroboken är desto mer tenderar den att försöka 

förstå andra religioner och beskriva hur personer inom en specifik religion förhåller sig till sin tro 

och hur det är att leva i exempelvis Sverige med en annan tro än kristendom. De nyare böckerna 

beskriver också hur exempelvis antalet muslimer ökar i Sverige. Genom att inte använda 

värdeladdade ord och diskutera hur muslimer integreras samt berätta om kända muslimer i 

Sverige så minskar känslan av ”vi och dem”. På så sätt minskar stereotypiseringen som enligt 

Härenstam beskriver att den gör (2006) vilket i sin tur kan leda till en större förståelse av andra 

personers religiositet. 

 

 

 

4.3 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen är att genomföra en kvalitativ analys av hur genus och kön framställs i de 

abrahamitiska religionerna i läromedel. Framförallt handlar det om att undersöka om det finns en 

exotisering och stereotypifiering som skapar en värdering för läsaren som i sin tur skapar en 

ojämn maktbalans mellan religionerna genom exempelvis kristocentrism, syftet behandlar även 

om det går att analysera någon eventuell förändring av framställningen över tid. Den teori som 

användes för att analysera hur materialet framställs är intersektionalitet. I resultatet framgår 

delvis att när texterna i studien har visat sig tyda på att en över och -underordning kan utläsas, har 

ett resultat som kan leda till ett ”vi och dem” som Kamali (2006) diskuterar enligt Saids teori 

(1993) om andrafiering trätt fram. Det som skönjs är att en religion som framställs som strängare 

positioneras mot den öppnare religionen och på så sätt få en underordnad position. Resultat av en 

framställning kan du bli att läsaren upplever ett ”vi och dem” där kristendomen är ”vi” och islam 

är ”dem”. I uppsatsen används begreppen ”vi” och ”dem” på samma sätt som Kamali (2006), där 

gruppen, som kan utläsas som ”vi-kategori”, består av kristna, ”vita” och är västerlänningar. 

”Dem” blir då muslimer. 

 

I analysen kan det ses som att muslimska kvinnor framställs underställda männen inom islam, 

exempelvis i den text där det stod att kvinnans plats är i hemmet. I texten framställs också att det 

fanns vissa spänningar kvinnor emellan, när det handlade om att bära vissa typer av kläder. Här 

positioneras kvinnor mot män, där män blir överordnad kvinnan. Den här framställningen kan 

leda till att ett “vi och dem” kan uppstå hos en läsare. Analysen över hur den religiösa identiteten 

visar hur den framställs olika, i olika religioner. Islam framställs i vissa texter som en lite mera 

snäv religion jämfört med kristendom och judendom, för den som läser texterna i böckerna. Ett 

exempel är ord som används i text, exempelvis står det hur otrogna personer kan straffas med 

spöstraff inom islam. Över tid har en mer nyanserad bild av islam (och de andra religionerna) 

trätt fram i den senast utgivna läroboken. Detta överensstämmer med Härenstams (2006) teori när 

beskriver att det har skett en förbättring över tid med exempelvis minskade stereotypa 

framställningar. Judendomens beskrivs på ett mer liknande sätt som kristendomen i en jämförelse 

över hur islam framställs i relation till kristendomen, men även inom även judendomen framställs 

på ett sätt som kan skapa andrafiering. Något som analysen pekar på är att när läromedlen 

jämförs över tid, är omskärelsen något som pekar ut. Texterna i en äldre lärobok skriver om 

omskärelsen inom islam genom att använda en berättande text. Den här framställningen gör att 

omskärelsen kan ge läsaren en negativ bild av omskärelse inom just islam. När kvinnlig 

omskärelse beskrivs i texten, finns det också skillnad över tid. I Religion och Liv 1 
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högstadieboken version II (1989) framställs kvinnlig omskärelse med ett tydligt och kanske 

avskräckande exempel. I en senare lärobok Sol 3ooo – Religion och liv (2001 beskrivs kvinnlig 

omskärelse, som ett fenomen där länderna den genomförs i, arbetade med att få bort den. 

Framställningen av seden blir då förändrad till ett mer neutralt förhållningssätt av omskärelsen. 

En del texterna exempelvis de intervjuer och berättande texter som använts i vissa läromedel kan 

eller att kristocentrism förekommer.  

 

 

Kapitel 5 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras hur metod, teorier och empiri har fungerat i arbetet. 

5.1. Teoretisk reflektion 

 

Genom att använda De los Reyes & Mulinaris (2005) teori om intersektionalitet, som teoretisk 

lins för att synliggöra hur relationer av överordning och -underordning framträder i 

framställandet av religion, kunde resultatet analyseras. Tendenser som visar hur de abrahamitiska 

religioner framställs inom olika kategorier kunde positioneras i förhållande till varandra. Genom 

att se på texten via intersektionalitet visade sig att när över och -underordningar skapades blev 

möjlighet att se hur ett “vi och dom tänk” kan bli en följdeffekt av de maktpositioner som 

analysen visat. De los Reyes texter om hur maktförhållanden kan utformas i sociala sammanhang 

har varit viktigt för att genomföra studien. Det sociala sammanhang som läromedlen sedan ska 

användas i är i klassrummet som Hartman (Löfstedt, 2011) diskuterar har visat en betydelse på 

varför det är viktigt hur religion framställs för elever i skolan. Wickström diskuterar vikten av 

didaktisk textkompetens och hur vikten av att välja text är i religionsundervisning något 

som/vilket (utveckla!)  

5.2. Empirisk reflektion 

 

De utvalda läromedlen för studien fungerar som empiriskt grundmaterial.  Att de är utgivna över 

ett bredare tidsspann var en tillgång i arbetet, då en avsikt var att se skillnader över tid. Uppsatsen 

analyserar hur framställningen av genus och kön i de abrahamitiska religionerna ser ut i 

läromedlen. Det fanns svårigheter att tydliggöra framställningen då det ibland är berättande texter 

med i materialet. Att läromedlen är utgivna över tid kan problematiseras. Det skulle vara intressant 

att se hur olika läromedel under samma tid framställdes men då hade inte frågan om det fanns 

någon förändring över tid besvarats. 

 

Efter att ha analyserat texterna i läromedlen gick det att dra vissa slutsatser om hur religion 

framställs i texter i läromedlen. En sådan slutsats är exempelvis att islam framställs som 

underordnad andra religioner och ofta fick utgöra ett ”de” i dessa läroböcker. Slutsatserna visar 

också på att det finns en skillnad i framställning av religionerna över tid genom att exempelvis 

ordval som kan göra att läsaren förstår vissa religioner som strängare eller svåra att förstå, har 
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blivit färre ju nyare texter som analyserats. Något intressant är att ett “vi och dem” kan uppfattas 

av läsaren där den intersektionella teorin har belyst över och -underordningar i texter. 

Ett exempel från läroböckerna där vi kan se ett ”vi och dem” där islam representerar dem är att när 

läromedlen jämförs över tid, och exemplet med omskärelsen. När texterna i den äldre läroboken 

behandlar omskärelsen inom islam genom att använda en berättande text. Den här framställningen 

gör att omskärelsen kan ge läsaren en negativ bild av omskärelse inom just islam. Detta kan leda 

till att framställningen gör att personen som tolkar just den texten kan få en negativ inställning till 

islam genom att läsa textstycket. Wickström (2011) skriver att texter bär budskap från avsändaren, 

men beskriver att det är personen som tolkar texten som ger den mening. När en text i en lärobok 

framställer religion på ett sätt som kan tolkas till att en religion är överordnad en annan alternativ 

ger utrymme för andrafiering kan det leda till ett klassrum där ”vi och dem” kommuniceras. Det 

som står i Prio S religion (2014), att omskärelse är något som nuförtiden ifrågasätts både vad gäller 

judendomen och islam. Överensstämmer med tidigare Härenstams (2006) tidigare forskning.  

5.3. Metodisk reflektion 

 

För att analysera materialet i studien användes en kvalitativ innehållsanalys. 

Metoden valdes efter syftet med studien, att undersöka hur religion framställs i läromedel för 

grundskolan. Det fanns en svårighet i att vara konsekvent i arbetet för att inte uttrycka att det var 

läroboksförfattarnas åsikter som kunde tolkas, utan enbart analysera hur texten framställer 

religionen. En annan svårighet var att olika typer av text tolkades. En risk och en kritik som kan 

riktas mot den här metoden är just att forskaren vinklar sitt material och att viktiga delar faller 

bort. Den text som redovisas i resultatet har varit kopplad till de kategorier jag valt att undersöka. 

Textmassa som inte har kunnat placeras under en kategori har valts bort från att presenteras i 

resultatet. Text som kan placeras in under kategorier har valts bort för att följa uppsatsens 

storlekskriterier. 

I fördjupad forskning av området skulle en kvantitativ metod kunna läggas till för att räkna sidor 

och jämföra antal tecken i texten. Genom att till exempel tagit med bilder, bildanalys och att 

räkna sidor kvantitativt hade båda kunnat förbättra validiteten i studien. 

5.4. Bidrag och avslutande reflektion 

 

I Furseth och Repstad (2003: 14-15) förklaras hur arbete inom religionssociologi använder 

samma teoretiska bakgrund och metoder som all annan sociologi, men är speciellt intresserade av 

att religionen i dess sociala kontext. De menar att religionssociologer är intresserade av hur 

religionen påverkar det övriga samhället och vice versa. Skolan är en del av samhället. De 

läroböcker i religion, som elever i skolan har till hjälp för att kunna utveckla de ”kunskaper om 

olika religioner och livsåskådningar, ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och 

relationer” som det beskrivs i Lgr (2011: 215). Hartman menar att en viktig fråga är det han 

kallar kommunikationsfrågan. Där diskuterar han hur innehållet ska presenteras och konstrueras 

gällande läroplaner och det han beskriver som ”livet i lektionssalarna” (Löfstedt, 2011: 21). Hur 

religion framställs i läromedel, som ska användas i undervisningen, är därför en viktig fråga att 

undersöka. Eftersom det i studien visade sig att det fanns en förändring över tid, och det är viktigt 

att det inte skapas ett ”vi och dem” i klassrummet, skulle det vara av intresse att se hur nyare 

digitala läromedel framställer religion. I de svenska lektionssalarna är många elever muslimer. 

Ett tänkbart forskningsområde är hur dessa elever upplever undervisningen där religion framställs 

på ett sätt där ett ”vi och dem” skapas. 
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Enligt Härenstams (2006) undersökning såg han att en förbättring hade skett över tid gällande 

framställningen av islam. Ovanstående visar även på att läromedlen i den här undersökningen 

beskriver omskärelsen inom islam på ett mindre iögonfallande sätt än de böcker i studien, som 

har ett tidigare utgivningsdatum. En annan förändring av hur religioner framställs, som visar sig 

stämma med Härenstams (2006), är ett stycke som finns i Prio S Religion (2014). Här finns en 

text som handlar om muslimsk feminism och nytolkning av koranen som inte fanns med i tidigare 

utgåvor.  

 

Sammanfattning 

Eftersom många har sin första kontakt med religion i skolan är det av intresse av att veta hur 

elever kan förstå religion. För att förstå och kontextualisera hur olika religioner ser på exempelvis 

sexualitet, är det viktigt hur sexualiteten beskrivs i de läromedel som elever använder sig av. Den 

här studien gjordes med syftet att genomföra en kvalitativ analys av hur kön och genus framställs 

i abrahamitiska religionerna i läroböcker. Frågeställningarna växte fram ur ett citat i Lgr 11 där 

det står att elever ska utveckla kunskaper om hur olika religioner ser på frågor som rör kön, 

jämställdhet, sexualitet och relationer (Lgr 11, 2011).  

 

Material som användes i studien var fyra läromedel som använts i anslutning till Lpo 94 och Lgr 

11. Tidigare forskning som användes frekvent i arbetet var Härenstam, K. (2006). Rapport 285. I 

enlighet med skolans värdegrund?: En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, 

kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker.  

 

Utbildningens dilemma (Kamali, 2006) och Intersektionalitet, makt och strukturell differentiering 

(De los Reyes, 2005). 

 

Genom att använda en kvalitativ innehållsanalys studerades fyra utvalda läroböcker genom teorin 

intersektionalitet som en teoretisk lins, blev resultatet att en del framställningar i läromedlen kan 

förstås på över och -underordningar mellan religionerna och att ett resultat av denna 

framställning, kan bli att ett ”vi och dem” eller andrafiering kan bli konsekvensen hos den som 

läser texten. Dessa positioneringar kunde påvisas i en del av de texter där religionerna judendom 

och islam diskuteras i samma text. Studien visar också att det i de här läromedlen framställs islam 

på ett sätt att andrafiering framkommer. En sådan framställning av islam kan ses i en del av de 

texter som behandlar hur det enligt texten i läroboken kan var att som leva som muslim i Sverige. 

 

Syftet med uppsatsen var att genomföra en kvalitativ analys av hur kön och genus framställs i 

abrahamitiska religionerna. Frågeställningen är: 

      Hur framställs genus och kön?  

- Inom kategorierna sexualitet, jämställdhet, identitet och 

omskärelse. 

- Finns det någon skillnad över tid. 

 

Ett maktperspektiv kunde analyseras och i studien som behandlade om det hade visats någon 

förändring över tid i de analyserade läromedlen. Svaret blev att det i studien finns en positiv 

förändring över tid framförallt i frågan om hur omskärelse framställs i läromedlen. Analysen 

visade även att användandet av värdeladdade ord har minskat i nyare läromedel vilket i sin tur 

kan leda till en mer nyanserade framställningar av religionerna. 
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