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Abstract 

This study aims to analyse how sex and sexuality are presented in the Buddhism and 

Hinduism chapters of religious studies textbooks for upper secondary school. The 

chosen textbooks are all linked to the new curriculum Lgr 11 which was implemented 

in the Swedish school system in the spring of 2012. The textbooks were analysed by 

using two methods; content analysis and discourse analysis. Content analysis was 

used to examine with which frequency sexes and sexualities appear in the textbooks, 

while discourse analysis was used to find what discourses surround the two concepts. 

The discourse analysis used two theories in order to contextualize the several 

discourses about sex and sexuality. The two theories were social dominance theory 

and norm critical theory.  

 

The study shows that men are more frequently mentioned in the textbooks than 

women, with two exceptions. In the chapter describing Buddhism in one of the 

textbooks, women are more frequently portrayed in pictures. Women are also more 

frequently mentioned in the chapter describing Hinduism in another textbook.  

 

In the chapters about Buddhism, men are often described as leaders and are mentioned 

in connection to education. When women are mentioned, it is often in the role of nuns, 

who are always described as subordinate to monks. In the chapters about Hinduism, 

men are often mentioned in connection to education, and are often described as in 

power and as practitioners of the religion. Women are described as dependent on men 

and are mentioned in connection to marriage and their husbands. Sexuality is a subject 

which only one textbook brings up. It defines homosexuality as unacceptable in the 

Hindu society, but does however point out that it is not illegal. Other than that, the 

textbooks display a lack of interest in discussing sexualities in patriarchal religions in 

which heterosexuality is considered a norm. Every example and description the 

textbooks give about religious life and the different stages humans go through are 

based on a heteronormativity. The authors always base their examples on heterosexual 

relationships and heterosexual people. The findings of this study are troubling, 

particularly as the Nation Agency for Education (Skolverket) has stated that the 

Swedish upper secondary school must study religion from different perspectives, for 

example sex and sexuality.     
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1 Inledning 

“Texter är inte enkla avspeglingar av verkligheten utan sociala konstruktioner och 

bärare av alldeles särskilda traditioner och sätt att perspektivera världen”1 Boel 

Englund förklarar läromedels betydelse i artikeln “Lärobokskunskap, styrning och 

elevinflytande”. 

 

Läromedel är något som alla verksamma lärare har till sitt förfogande och alla elever i 

den svenska skolan har någon gång fått ett läromedel i handen och blivit ombedd att 

läsa ett kapitel eller två. Läromedel kan därför argumenteras vara ett centralt verktyg 

i både lärares arbetsliv och elevers studier och är därmed ett intressant 

forskningsobjekt för religionsdidaktiska studier. Denna studie undersöker läromedel 

skrivna till den nya läroplanen Lgy 11 med utgångspunkt i hur kön och sexualitet 

skildras i det gymnasiegemensamma ämnet religionskunskap 1. Englund menar att 

läromedel kan ses som auktoritära texter, vilka förmedlar kunskap och information 

samt är med och bidrar till att upprätthålla ett socialt bestämt sätt att se på världen. 

Läromedlen knyts an till läroplanen men de för även vidare traditioner från tidigare 

läromedel. Läromedel är normerade för vad som klassas som kunskap inom skolans 

värld och är dessutom en samhälleligt accepterad form över vad som räknas som 

kunskap, vilket betyder att läromedel ger uttryck för samhällets värderingar.2 Det är 

därför viktigt att undersöka vilken kunskap läromedel förmedlar och på vilket sätt de 

skildrar olika fenomen. Studien fokuserar på läromedel till religionskunskap 1 och 

undersöker hur kön och sexualitet konstrueras i läromedlens beskrivningar av 

buddhism och hinduism, vilka har valts på grund av att författarna till studien har ett 

brinnande intresse för de två religionerna samt en nyfikenhet att studera hur religioner 

som inte vuxit fram i en västerländsk kontext representeras i svenska läromedel.    

 

Studien är ett samarbete mellan Sara Dahlgren och Petra Nordlander. Vi har 

tillsammans skrivit uppsatsen men har ansvarat för varsin metod samt efterföljande 

resultat och analys. Sara ansvarar för den kvalitativa textanalysen och Petra för den 

kvantitativa innehållsanalysen.  

  

                                                 
1 Englund 1999, s. 338. 
2 Englund 1999, s. 338.  
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2 Bakgrund 

Tidigare forskning inom historia, samhälle och kultur har haft en lång tradition av att 

granska världen utifrån mäns ögon. Då människan förutsätts vara en man, försvinner 

kvinnan i marginalen. Inom religionsvetenskapen använder man ofta begreppet homo 

religiosus, vilket är den religiösa människan. Då den tidigare forskningen inom 

religionsvetenskap ofta granskat religioner och religiös praxis utifrån mäns perspektiv 

har den religiösa människan därmed blivit en man. Kvinnors roller och funktioner i 

religioner kan eventuellt tas upp som något avvikande eller som en jämförelse mot 

vad som framställs vara religionens huvudinriktning.3 Jonas Otterbeck påvisar denna 

tradition i tidningsartikeln “Vad kan man egentligen begära?” som publicerades i 

Didaktikens forum under 2004. Där skriver han att de undersökta läromedel till 

religionskunskap A saknar köns- och genusmedvetenhet då religionen islam beskrivs 

utifrån manligt perspektiv och exkluderar kvinnor helt.4 För kursen religionskunskap 

1 är det fastställt i dess centrala innehåll samt syfte att undervisningen ska ge möjlighet 

till att analysera och värdera hur religion förhåller sig till kön, socioekonomisk 

bakgrund, etnicitet och sexualitet.5 Skolverkets beslut att religioner ska studeras 

utifrån flera perspektiv i gymnasieskolan måste därför återspeglas i de läromedel som 

producerats till den nya läroplanen Lgy 11. Denna studie är därför av vikt då den 

undersöker med vilken frekvens kön och sexualitet förekommer samt i vilken kontext 

begreppen befinner sig i.  

 

En undersökning som är av intresse för studien är C-uppsatsen Religionernas 

skuggsidor: en läromedelsgranskning av två religionskunskapsböcker som är skriven av 

Camilla Gunneflo Martens. Hon har undersökt om och hur negativa konsekvenser av 

de fem världsreligionerna diskuteras och fördjupas i läromedel för religionskunskap 

A. De två läromedel som analyserades var Söka svar, publicerad 2009, och Relief som 

utkom 2003, vilka därför är kopplade till den föregående läroplanen Lpf 94. De 

negativa konsekvenserna som undersöktes var både de som kunde härledas till 

religionernas kärna, så som skrifter, samt utifrån tolkningar av religionerna gjorda av 

människor som sedan fått normerande effekt.6 Det som gör Gunneflo Martens studie 

intressant för denna undersökning är att hon bland annat undersöker läromedlens 

framställningar av könsroller och homosexualitet. Könsroller definieras i studien som 

socialt och kulturellt bestämda skillnader mellan män och kvinnor; mer precist 

                                                 
3 Gilhus & Mikaelsson 2003, s. 217, 225f.  
4 Otterbeck 2004.  
5 Skolverket 2011, s. 137f. 
6 Gunneflo Martens 2011, s. 5f, 11.  



4 
 

handlar det om makt, prestige och värderingar.7 Studien visar att de negativa 

konsekvenserna givits mer utrymme i läromedlet Relif än i Söka svar. Det förklaras med 

att i Relif finns mer text och fakta, vilket därmed ger mer plats till fördjupande 

diskussioner. Studien visar även att båda läromedlen exkluderade negativa 

konsekvenser i kapitlen om buddhism samt att i kapitlen om hinduism och islam 

lämnades störst utrymme till fördjupning av flera olika negativa konsekvenser.8      

 

Denna studie är en fortsättning på det ständigt pågående arbetet med 

läromedelsgranskning. I och med implementeringen av den nya läroplanen Lgy 11 

producerades nya läromedel och det är dessa som undersökningen fokuserar på. Har 

läroboksförfattarna tagit till sig av den kritik som framförts av forskare eller framställs 

religionerna enligt traditionella synsätt på kön och sexualitet? Studiens övergripande 

syfte är att undersöka hur läromedel kopplade till den nya läroplanen Lgy 11 

konstruerar kön och sexualitet i läromedlens beskrivningar av buddhism och 

hinduism.  

 

2.1 Definitioner 

Studien använder sig genomgående av begreppen kön och sexualitet och därför är det 

viktigt att definiera mer exakt vad som avses med dessa två ord. Det som undersöks 

är det biologiska könet som traditionellt delas in i ”kvinnor” och ”män”. Begreppet 

sexualitet är i undersökningen synonymt med sexuell läggning, vilket kan delas in i 

homosexualitet, heterosexualitet och bisexualitet.  

 

  

                                                 
7 Gunneflo Martens 2011, s. 11.  
8 Gunneflo Martens 2011, s. 26f.  
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3 Tidigare forskning  

Kjell Härenstam är professor emeritus vid Karlstads Universitet och har varit verksam 

forskare inom religion och utbildning under många år. År 1993 publicerade 

Härenstam sin avhandling Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböcker i 

religionskunskap där han studerar hur islam porträtteras i läromedel. Han jämför detta 

med hur muslimska författare presenterar islam samt de läroplaner varje läromedel är 

kopplad till. Avhandlingen är uppdelad i fyra delar, där resultatdelen utgörs av del II 

och del III, och som är relevant för denna studie. Del II behandlar läromedel 

publicerade före 1980 års läroplan och del III tar upp läromedel som publicerats efter 

1980 års läroplan. Härenstam har analyserat läromedel för lågstadiet, mellanstadiet, 

högstadiet och gymnasiet och har i del III utgått från följande kategorier: Gud, djihad 

och kvinnan/familjen.9 För denna studie är del III med kategorin kvinnan/familjen 

intressant då kön är en av de kategorier studien fokuserar på.  Härenstam menar att 

det finns risker med att behandla kvinnors situation i islam. Gemensamt för 

majoriteten av de läromedel som Härenstam har analyserat är att de lämnar ute det 

muslimska perspektivet på kvinnans situation inom islam, alltså det perspektiv som 

de muslimska författarna kan bidra med. Dessutom hävdar Härenstam att det finns 

risk att läromedel presenterar exempel som muslimska författare påstår är emot islam, 

exempelvis att kvinnan enligt Koranen ska vara underordnad mannen när muslimska 

författare menar att det handlar om en rollfördelning och inte om underordning.10 Det 

görs ingen skillnad i läromedlen mellan ideal och praxis, det vill säga hur man bör leva 

och hur man faktiskt lever. Den islam som presenteras kan därför framstå som mycket 

främmande för många muslimer, exempelvis tas kvinnors ställning i Saudiarabien 

upp som om det vore gällande för hela religionen. Slutligen är det också viktigt att 

betona att om skillnaden mellan ideal och praxis presenteras så bör man tänka på att 

sätta in det i ett sammanhang och inte bara presentera det som enskilda händelser, 

samt fundera på hur representativ det är och vilken anknytning det har till Koranen 

eller muslimska traditioner.11 Härenstams avhandling är viktig för denna studie då 

han analyserar läromedel utifrån olika kategorier, som bland annat innefattar kön.  

 

I boken Hinduiska gudinnor och kvinnor – en introduktion från 1998 genomförde Eva 

Hellman en religionshistorisk studie där hon undersökte gudinnors tillkomst i den 

vediska religionen, gudinnors inslag i bhaktirörelsen samt kvinnors sociala ordning i 

det hinduiska samhället. I den vediska religionen omnämndes ett fåtal gudinnor, vilka 

hade enstaka teologiska funktioner och var underställda manliga gudar. Det var under 

                                                 
9 Härenstam 1993, s. 89f, 94ff. 
10 Härenstam 1993, s. 224, 244. 
11 Härenstam 1993, s. 243, 254f. 
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bhaktireligiositeten som gudinnor fick en mer framträdande roll i hinduisk mytologi 

och teologi, vilket var runt 400-1000 enligt vår tideräkning.12 Hellman poängterar även 

att det gudomliga i den hinduiska ikonografin ibland avbildas med både en kvinnlig 

och manlig sida, vilket benämns som Ardhanarishvara. Genom att framställa det 

gudomliga som både kvinnlig och manlig påvisas tanken om att båda sidor är 

viktiga.13 Däremot påvisar Hellman att det kvinnliga och manliga kompletterar 

varandra, men kvinnor har en inneboende natur som är destruktiv och i behov av 

kontroll. Det visar sig i ett genussystem där mannen är överordnad och har kontroll 

över kvinnors kroppar och sinnen. Detta system är även gällande gudinnorna då de 

är skapade av män i patriarkala samhällen, vilket har medfört att indiska feminister 

inte finner sina förebilder hos gudinnorna.14 Hellmans studie är intressant då hon 

belyser könsroller och patriarkala strukturer både bland det gudomliga och 

mänskliga, vilket även denna studie gör.  

 

Kjell Härenstam har även publicerat boken Kan du höra vindhästen? som gavs ut år 2000. 

I den genomför han en textanalytisk granskning av läromedel och belyser vilka 

förutsättningar läromedel har för att beskriva olika religioner. Han fokuserar på hur 

den tibetanska buddhismen framställs i svenska läromedel och utgår från ett 

etnocentriskt perspektiv. Han menar att det finns en svårighet med att beskriva en 

religion som ligger utanför den egna kulturen och världsbilden. Härenstam skriver att 

de läromedel utgivna under 1970-talet eller tidigare framställde religionen som exotisk 

och beskrev den religiösa praxis med termer som ”magi” och ”besvärjelser” och 

framställde Dalai Lama som en gudakung. Nyare läromedel fokuserade istället på 

religionens ideologiska innehåll medan religiös praxis är nedtonad, och Dalai Lama är 

nu beskriven som en fredskämpe.15 Detta är dilemmat för läromedelsförfattarna; hur 

kan man presentera en generell bild av religioner och vad kan sägas vara allmängiltigt 

i en religion? Härenstam menar att detta problem är extra tydligt i många 

beskrivningar av islam, där religionens framställning ofta avgörs av faktorer som 

ligger utanför den. Exempelvis kan forskarnas egen världsbild ha hamnat i konflikt 

med den muslimska världsuppfattningen, massmediala bilder påverkar människors 

förståelse av religionen samt att stereotypa framställningar av arabvärlden har 

förmedlats som kunskap om islam.16 När det görs beskrivningar av religioner handlar 

det om tolkning och urval som är gjorda av människor i en specifik kontext, alltså 

handlar det om förmedlandet av någons kunskap som inte på något sätt kan ses som 

                                                 
12 Hellman 1998, s. 10ff.  
13 Hellman 1998, s. 7. 
14 Hellman 1998, s. 58f.  
15 Härenstam 2000, s. 75, 108.  
16 Härenstam 2000, s. 75.  
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en neutral eller opåverkad källa. I och med att man producerar läromedel i Sverige 

som tolkar andra religioner ger det författarna tolkningsföreträde över religionerna 

och därmed också makt över vad som sägs och vad som exkluderas. Det som 

produceras är religioner tolkade utifrån ett västerländskt perspektiv.17 Härenstams 

undersökning Kan du höra vindhästen? är av betydelse för denna studie då han påvisar 

hur framställningen av den tibetanska buddhismen i läromedel förändrats över tid 

men fokus på religionens manliga ledare har varit konstant. Det är intressant då denna 

studie undersöker framställningen av kön och sexualitet i läromedel.  

 

Jonas Otterbeck skriver 2004 en artikel i tidskriften Didaktikens forum, “Vad kan man 

egentligen begära? Läromedelstexter om islam”, där han belyser både hur läromedel 

historiskt har beskrivit islam och hur läromedel från 1994-2000 presenterar islam. 

Läromedelsgranskningen är en kvalitativ studie som utgår från ett diskursanalytiskt 

perspektiv, då Otterbeck undersöker vilka dolda meningar och värderingar texterna 

innehåller. Fram till 1962 beskrevs islam som kristendomens motpol där muslimen 

ansågs vara aggressiv, fanatisk och fatalisk. Under 1962-1969 presenterades islam som 

något exotiskt och annorlunda, där muslimer sågs som en kollektiv grupp snarare än 

individer. I och med Lgr 69, som betonade jämställdhetsfrågor, började de nya 

läromedlen att framhäva den förtryckta kvinnan i islam. Islam blev en symbol för 

kvinnoförtryck då muslimska samhällen ansågs vara ojämlika utifrån ett svenskt 

perspektiv. Däremot var inte kvinnors situation nödvändigtvis bättre i exempelvis 

hinduistiska, buddhistiska, katolska eller koptiska samhällen, men det utelämnades 

oftast i läromedlen. Otterbeck påpekar att när Härenstam genomförde sin studie Kan 

du höra vindhästen? var jämlikhet inte en fråga som belystes, det var inte för att kvinnors 

situation inte kan kritiseras utifrån ett svenskt jämställdhetsideal utan för att 

läromedlen inte berörde frågan alls.18 Det Otterbeck menar är att “presentationerna av 

en religion blir med andra ord beroende av vad eller vem som man låter representera 

religionen”19. Detta citat exemplifierar ett av studiens undersökningsområden, vem är 

det som representeras i religionsbeskrivningen? Vilka kön och sexualiteter 

förekommer? Är vissa kön eller sexualiteter exkluderade? Otterbeck visar att i de 

undersökta läromedlen osynliggörs kvinnor på olika sätt, exempelvis finner han 

uttryck som “alla muslimer är bröder”, “alla bär likadana kläder under vallfärden” 

och “samma regler gäller för alla som besöker en moské”.20 Därför kan man kritisera 

de tidigare läromedlen för att förmedla mäns religionsutövning, vilket knyts till den 

religiösa människan, homo religiosus. Begreppet homo religiosus är intressant för denna 

                                                 
17 Härenstam 2000, s. 127, 131.  
18 Otterbeck 2004, s. 56ff.  
19 Otterbeck 2004, s. 58.  
20 Otterbeck 2004, s. 60.  
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studie då den bland annat vill undersöka diskurser om kvinnor och män, och hur nya 

läromedel framställer religioner i förhållande till kön.    

 

Skolverkets rapporter kan inte räknas som tidigare forskning då de inte innehåller alla 

delar som krävs för att undersökningar ska få betecknas som vetenskaplig forskning. 

Däremot är Skolverkets rapport 258 från 2006 I enlighet med skolans värdegrund? En 

granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning 

framställs i ett urval av läroböcker skriven av forskare som är specialiserade på de ämnen 

som analyserats. Det betyder att även då Skolverkets rapport ej är vetenskaplig kan 

den ändå användas i läromedelsgranskningar i en vetenskaplig kontext. De läromedel 

som granskats är skrivna för högstadiet och gymnasiet och de teman som undersöktes 

var etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning. Syftet med 

undersökningen var att se om och på vilket sätt läromedlen avviker från läroplanens 

värdegrund, vilken fastslår människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta. Då granskningen genomfördes 2005/2006 är 

läromedlen kopplade till Lpo 94 samt Lpf 94.21 Studien baserades på läromedel i 

biologi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.  

 

Den del av granskningen som undersöker representationen av kön i läromedlen är 

skriven av forskarna Britt-Marie Berge och Göran Widding. De kommer fram till att 

de olika könen finns representerade, dock är transpersoner nästan helt uteslutna ur 

böckerna. Om transpersoner omnämns är det oftast i samband med Elisabeth Ohlssons 

utställning Ecce Homo, där transpersoner är en av de utsatta grupperna som omger 

Jesus.22 Analysen av religionskunskapsböckerna visar att de bekönade exemplen 

domineras av män, och att läromedelsförfattarna i varierande grad försöker 

kommentera och problematisera detta. Sammanfattningsvis menar Berge och 

Widding att de analyserade läromedlen överlag är heteronormativa, samt att pojkar 

och män är överrepresenterade.23 

 

Rapportens del som tar upp sexuell läggning utgår ifrån queerteori och 

heteronormativitet och är skriven av Håkan Larsson och Maria Rosén. 

Heteronormativitet innebär att det heterosexuella ses som det normativa och normala. 

I de granskade läromedlen nämns hetero-, homo-, och bisexualitet, även om den 

senare sällan nämns och begreppet HBT (homo, bi, trans) förekommer inte alls. I 

                                                 
21 Skolverket 2006, s. 6. 
22 Skolverket 2006, s. 28f.  
23 Skolverket 2006, s. 29ff.  
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religionsläromedlen är det främst heterosexuella relationer som exemplen utgår från 

och begreppet problematiseras inte alls. Frågor om sexualitet och sexuell läggning tas 

upp i läroböckerna i samband med etiska diskussioner och det är då homosexualitet, 

det avvikande från heteronormen, behandlas.24 Eleverna får diskutera frågor som 

exempelvis ”får de vara öppna, ska de få gifta sig, ska de få adoptera barn osv.?”25. 

Sammanfattningsvis visar Larsson och Rosén att när läromedlen behandlar frågor som 

sex och relaterade ämnen är det heterosexualitet som underförstått avses, om inget 

annat angivits. Alltså förutsätts kärlek, intimitet och sexualitet vara mellan en man och 

kvinna, annars använder författarna till läromedlen termer som homosexualitet och 

homosexuell kärlek. Med detta språkbruk blir heterosexualitet något så normalt att det 

inte ens behöver nämnas medan andra sexuella läggningar framstår som avvikande.26 

 

Forskaren Kjell Härenstam har skrivit avsnittet om religion och har främst behandlat 

hinduism och islam. Han inleder med att problematisera själva forskningsobjektet, att 

läromedlen på några få sidor ska ge en rättvis bild av en religion. Han anser att det är 

ett uppdrag som är omöjlig, vilket är något han i tidigare arbeten också påpekat. 

Härenstam påvisar att läromedel i religionskunskap är olika i sin utformning då vissa 

visar på religionernas föränderlighet i en historisk kontext medan andra läromedel 

belyser negativa aspekter och på så vis fördjupar en negativ och stereotypisk bild. 

Exempelvis visade bildmaterialet i en av läroböckerna endast upp bilder på beslöjade 

kvinnor i kapitlet om islam, något Härenstam påpekar kan ge eleverna en skev bild av 

att alla kvinnliga muslimer bär slöja.27  

 

Skolverkets rapport, som undersöker läromedel skrivna mot den föregående 

läroplanen, påvisar brister i språkbruket kring sexualitet samt att det finns en 

heteronorm och manlig dominans i läromedlen. Därför är rapporten relevant för 

denna studie då det i analysen av kön och sexualitet i de nyproducerade läromedlen 

är viktigt att reflektera över huruvida läromedelsförfattarna tagit till sig av den kritik 

som Skolverket fört fram.   

  

                                                 
24 Skolverket 2006, s. 38f. 
25 Skolverket 2006, s. 39.  
26 Skolverket 2006, s. 40.  
27 Skolverket 2006, s. 33ff.  
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4 Teori 

Studien är en kvantitativ undersökning som är inspirerad av ett 

jämställdhetsperspektiv, där frekvens av de traditionella kategorierna ”kvinnor”, 

”män” och olika former av sexualitet undersöks samt görs en diskursanalytisk studie 

som hämtar idéer och begrepp från normkritisk teori och teori om social dominans. 

Begreppen från den normkritiska teoritraditionen används för att inringa diskurser 

om kön och sexualitet och teorin om social dominans används för att kontextualisera 

resultatet gällande kön och sexualitet.  

 

4.1 Diskursanalys 

Det finns olika traditioner inom diskursanalys, och denna studie kommer ansluta till 

den anglosaxiska traditionen som bland annat representeras av Ernesto Laclau och 

Chantal Mouffe.28 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips har skrivit boken 

Diskursanalys som teori och metod som beskriver olika traditioner inom diskursanalys. 

De menar att en diskurs är “ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett 

utsnitt av världen)”29. Vid en diskursanalys ligger därför fokus på att idéerna i en text 

inte är en återspegling av verkligheten, utan istället att idéerna genom språket är med 

och formar den sociala verkligheten. Den fokuserar på diskursiva relationer, det vill 

säga språkliga, istället för relationerna mellan olika grupper. Man tänker sig att 

språket inte återger verkligheten direkt, utan är med och formar den. Det är genom 

språket vi får tillträde till verkligheten, då vi med hjälp av språket skapar 

representationer av den. Det betyder att den fysiska världen existerar oberoende av 

språket men får sin betydelse i diskurser. Eftersom diskursanalys utgår från att språket 

är med och konstruerar verkligheten och fokuserar på maktförhållanden som skapas 

utifrån detta, uppmärksammar därför diskursanalys aspekter av samhället som 

annars tas för givet.30  

 

Winther Jørgensen och Philips menar att diskursanalys är en paketlösning där teori 

och metod är sammanlänkade. Det går inte att använda teorin helt lösryckt då de 

diskursanalytiska angreppssätten utgör en teoretisk och metodologisk helhet och man 

måste acceptera de grundläggande premisserna för att kunna använda diskursanalys 

som metod i empiriska undersökningar. Det är dock möjligt att kombinera 

diskursanalys med andra teorier, vilket denna studie gör då den inkluderar teorin om 

                                                 
28 Bergström & Boréus 2005, s. 308.  
29 Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 7. 
30 Bergström & Boréus 2005, s. 305; Esaiasson m.fl. 2012, s. 212; Winther Jørgensen & Philips 2000, 

s.15. 



11 
 

social dominans. Dessutom granskar studien läromedlen utifrån ett normkritiskt 

perspektiv, vilket medför att den diskursiva analysen går att fördjupa ytterligare.31 

 

Winther Jørgensen och Philips skriver att diskursanalys vilar på 

socialkonstruktionismens fyra nyckelpremisser. Inledningsvis handlar det om en 

kritisk inställning till självklar kunskap där vår kunskap om världen inte ska betraktas 

som objektiv, då verkligheten endast är tillgänglig för oss genom kategorier som vi 

skapat. Alltså är vår kunskap inte spegelbilder av verkligheten utan en produkt av vår 

kategorisering. Historisk och kulturell specificitet innebär att vår kunskap om och 

sättet vi ser på världen är präglade av vår historia och kultur. Diskursivt handlade är 

en form av socialt handlande och bidrar till att konstruera och upprätthålla den sociala 

världen. Det är genom sociala processer som vårt sätt att uppfatta världen skapas och 

upprätthålls, då kunskap produceras genom social interaktion. Avslutningsvis 

handlar det om samband mellan kunskap och social handling. Det innebär att i en 

bestämd världsbild blir några former av handlingar acceptabla och naturliga medan 

andra inte är det. Skilda världsbilder hos människor leder till olika handlingar och där 

deras konstruktion av kunskap och sanning får konkreta konsekvenser.32  

 

Laclau och Mouffes diskursanalys baseras på antagandet att sociala fenomen aldrig är 

färdiga och deras betydelse är aldrig slutgiltigt fixerade. Detta innebär en social strid 

om definitioner som får sociala konsekvenser. Diskursanalys utgår från olika tecken, 

det vill säga ord, som får sin betydelse genom att de skiljer sig från andra. Det finns 

tecken som är extra privilegierade, som andra tecken ordnas kring och får sin betydelse 

från. Dessa kallas nodalpunkter. Diskursen etableras sedan genom att betydelsen av 

varje tecken fastställs, och därmed utesluts alla andra möjliga betydelser för just det 

tecknet, vilket betyder att “en diskurs är således en reducering av möjligheter”33.34 De 

tecken som ännu inte fått sin betydelse fixerad kallas element. Elementen är 

mångtydiga och diskursen försöker omvandla elementen till entydiga tecken. 

Elementen måste sättas i relation till något annat för att få sin betydelse, och detta 

kallar Laclau och Mouffe artikulering. De element som är extra mångtydiga kallas 

flytande signifikanter.35 Laclau och Mouffes diskursteori avser inte bara det språkliga 

utan även sociala fenomen. De menar att människan utgår från att verkligheten har en 

fixerad struktur och att samhället, de grupper vi tillhör och vår identitet är objektivt 

givna. Laclau och Mouffe menar då att precis på samma sätt som att språket inte är 

                                                 
31 Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 10. 
32 Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 11f. 
33 Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 33f. 
34 Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 33f. 
35 Bergström & Boréus 2005, s. 316; Winther Jørgensen & Philips 2000, s.32-35.   
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fixerat är inte heller samhällets struktur eller våra identiteter och grupper något fixerat. 

Genom att tillämpa diskursanalys kan det undersökas hur människan skapar sin 

verklighet så att den framstår som självklar och objektiv. 36  

 

Diskursanalys är relevant för denna studie då det som undersöks är hur läromedlen i 

sin kunskapsförmedling konstruerar diskurser kring kön och sexualitet. Med hjälp av 

diskursanalysens premisser och genom att undersöka vilka nodalpunkter som 

kategorierna kön och sexualitet centreras runt kan studien analysera och 

uppmärksamma samband och kunskaper som läromedlen omedvetet förmedlar och 

reproducerar, vilka kan sägas ligga utanför själva kunskapsinnehållet.  

 

4.2 Teorin om social dominans 

Teorin om social dominans handlar om gruppbaserat förtryck som kan förklaras 

utifrån omständigheter som finns både på individnivå och i strukturella samhälleliga 

faktorer. Med gruppbaserat förtryck avses bland annat gruppbaserad diskriminering, 

rasism, etnocentrism, sexism och diskriminering baserat på social klass. Enligt teorin 

tenderar människor att forma och upprätthålla gruppbaserade hierarkier. När man 

arbetar utifrån teorin frågar man sig inte varför människor diskriminerar eller 

stereotypiserar utan man undersöker frågan varför mänskliga samhällen har en 

benägenhet att vara organiserade utefter gruppbaserade hierarkier.37 Därför ligger 

teorins fokus på de universella och subtila formerna av diskriminering som stora 

mängder av människor möter varje dag. Studier gjorda utifrån denna teori har 

analyserat kulturella, ideologiska, politiska och strukturella aspekter i samhällen. 

Forskare har fokuserat på dels likheter och skillnader mellan samhällen, interaktioner 

mellan psykologiska och social-kontextuella processer samt de subtila men viktiga 

likheter och skillnader mellan olika typer av gruppbaserat förtryck (exempelvis, 

godtyckligt utformade hierarkier jämfört med patriarkala samhällen).38 Teorin om 

social dominans försöker vid undersökningar av kulturellt och könsbaserat förtryck 

undvika att förklara det utifrån en enskild premiss, exempelvis etnocentrism eller 

androcentrism, och i stället analyseras dessa processer i flera nivåer och förklarar dem 

utifrån mer komplexa system. Den sociala dominansteorin vill fördjupa vår förståelse 

för återkommande verkligheter som mänsklig existens möter, vilket inkluderar 

patriarkala strukturer, etnocentrism och dominans/undergivenhet. Teorin menar att 

kroniskt gruppbaserat förtryck drivs av en institutionaliserad och individuell 

                                                 
36 Winther Jørgensen & Philips 2000, s. 40. 
37 Sidanius m.fl. 2004, s. 846f.  
38 Sidanius m.fl. 2004, s. 847.  
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diskriminering.39 Det betyder att sociala institutioner och mäktiga individer fördelar 

åtråvärda varor som prestige, rikedom, utbildning, mat och hälsovård till 

priviligierade grupper medan underordnade grupper tilldelas icke önskvärda saker, 

exempelvis farligt arbete, fattigdom, ringaktning, fångenskap och tidig död. Då 

institutioner kan fördela resurser på en större skala än individer anser den sociala 

dominansteorin att institutioner är en stor kraft som skapar, underhåller och 

återskapar system av gruppbaserade hierarkier.40 Studien använder sig av teorin om 

social dominans för att analysera om det finns en gruppbaserad hierarki i 

läromedelsförfattarnas framställning av buddhismen och hinduismen, utifrån vilken 

studien kan undersöka om det uttrycker sig i en könsdiskriminerande eller sexistisk 

form. 

 

4.3 Normkritiskt perspektiv 

Janne Bromseth har skrivit ett kapitel i boken Normkritisk pedagogik i vilket det påvisas 

att skolan är en viktig arena för skapandet och återskapandet av normer och en 

heteronormativ ordning. Det är specifikt i skolans styrdokument, läromedel, 

undervisning och sociala aktiviteter där normer för vad som anses vara ett gott liv 

skapas. Heteronormativitet är baserat på principen att det finns en hierarkisk skillnad 

mellan olika kroppar och livsstilar, där vissa är mer priviligierade och andra anses som 

avvikande och mindre önskvärda. Det är det heterosexuella livet som framstår som 

eftersträvansvärt och det naturliga sättet att leva.41 Då identiteter är sammansatta och 

multipla så samspelar normer för kön och sexualitet alltid med andra kategorier som 

också skapar skillnader, exempelvis klass, etnicitet, ålder och funktionsförmåga. Det 

som avgör vad som är norm och avvikande är socialt och kulturellt betingat och är ett 

resultat av aktiva processer, vilket betyder att det egentligen handlar om komplexa 

maktrelationer. I Sverige idag är det den vita medelklassfamiljen, utformad efter 

modellen ”mamma, pappa och barn”, som är normen för hur en vanlig familj ska se 

ut.42 För att denna norm ska fungera och fortsätta vara i maktposition måste den 

upprätta gränser för vad den inte är, alltså det som inte är heteronormativt. Det 

handlar om exempelvis singlar, heterosexuella par utan barn, invandrarfamiljer med 

för många barn, transpersoner eller människor med funktionshinder. De som faller 

utanför normen måste därmed försvara och förklara sin livsstil, medan de tillhörande 

normen knappast behöver förklara sin kärlek eller en eventuell önskan om att skaffa 

barn.43 I skolans värld är det vanligt med ett andrafokuserande där kunskaper om det 

                                                 
39 Sidanius m.fl. 2004, s. 847.  
40 Elmeroth 2008, s. 15; Sidanius m.fl. 2004, s. 847.  
41 Bromseth 2010, s. 29f.  
42 Bromseth 2010, s. 30.  
43 Bromseth 2010, s. 30f.  
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Andra är något som lyfts under en enskild lektion, temadag- eller vecka samtidigt som 

normer inte diskuteras i undervisningen. Exempel kan vara att kvinnohistoria 

behandlas som ett eget tema och det man undervisar om resten av tiden utgår från en 

manlig norm. Ett annat exempel är sex- och samlevnadsundervisning där 

heterosexualitet tas för givet och eleverna får diskutera homosexualitet utifrån ett 

etiskt perspektiv, exempelvis vilka rättigheter homosexuella ska ha i samhället, och 

homosexualitet likställs därmed med andra etiska frågor som abort och 

förhållningssätt till skydd mot könssjukdomar och graviditet. Det sista exemplet på 

skolans andrafokusering och heteronormativitet är att den ofta placerar lärare och 

elever som skilda från hbtq-personer, vilka omtalas som om de endast förekommer 

utanför skolans värld.44  

 

För denna studie handlar det normkritiska perspektivet om att granska 

läromedelstexterna och ifrågasätta författarnas beskrivningar av religionerna där 

normer finns beskrivna utan att problematiseras. Vad är norm i läromedlens 

beskrivningar av religionerna? Är det normerande för religionen i sig, eller är det en 

tolkning som är konstruerad i efterhand? Det normkritiska perspektivet kan 

kombineras med den sociala dominansteorin då de båda teorierna beskriver världen 

utifrån hierarkier, där det normkritiska förklarar det utifrån normer för olika kroppar 

och livsstilar. Den sociala dominansteorin säger att det egentligen handlar om 

gruppbaserat förtryck, och båda teorierna är överens om att det kan relateras till 

maktrelationer mellan individer och större institutioner. Slutligen är det med hjälp av 

diskursanalysens teori som läromedelstexterna kan analyseras, då den visar hur texter 

är uppbyggda med element, flytande signifikanter och nodalpunkter. Det är genom 

att analysera dessa som hierarkier och normer kan identifieras.             

  

                                                 
44 Bromseth 2010, s. 35ff.  
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vad för slags kön och sexualitet som finns 

representerade i tre läromedel för religionskunskap 1 som har producerats till 2011-

års läroplan. De kapitel i läromedlen som undersöks är de om buddism och hinduism 

och omfattar både texten och bilder. Avsikten med uppsatsen är att dels undersöka 

med vilken frekvens ”män” och ”kvinnor” i den traditionella bemärkelsen, gällande 

så väl mytiska som verkliga gestalter, samt sexualitet förekommer i läromedel, dels 

diskursivt analysera hur kön och sexualitet konstrueras i dem.  

 

Utifrån uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Med vilken frekvens förekommer olika representationer av kön, i form av 

reella och mytologiska män och kvinnor, samt sexualitet i kapitlen om 

buddhism och hinduism i läromedlen? 

 Vad för kön och sexualitet finns i läromedelstexterna och hur konstrueras 

diskurser om dessa begrepp i de valda läromedelskapitlen? 
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6 Metod 

I denna uppsats kommer två metoder att användas, en kvantitativ innehållsanalys och 

en kvalitativ textanalys. Vi har valt att använda oss av dessa två metoder då de med 

fördel kan kombineras. Poängen med den här typen av strategi är att forskarna kan ta 

hjälp av resultaten från den kvalitativa textanalysen för att bättre förstå och tolka de 

mönster som den kvantitativa analysen ger. Mikael Hjerm och Simon Lindgren skriver 

i boken Introduktion till samhällsvetenskaplig analys från 2010 att forskaren kan inleda sin 

studie med att granska det utvalda materialet utifrån en kvantitativ metod för att 

sedan följa upp med en kvalitativ textanalys. Resultatet av de båda studierna 

analyseras sedan tillsammans, vilket kan ge en djupare förståelse för det undersökta 

materialet.45  

 

6.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Kvantitativ innehållsanalys är en textanalytisk metod som beskriver och tolkar text 

som producerats av människor. Med detta avses dels den traditionella formen av text 

men även visuella objekt. Forskaren analyserar alltså material som producerats av 

människor oberoende av en planerad eller pågående undersökning och det betyder att 

studien inte varit med och format sitt studieobjekt.46 Det material som kan analyseras 

i en kvantitativ innehållsanalys kan vara alla olika typer av skriftliga källor, 

exempelvis historiska dokument, dagböcker eller tidningar men även bilder, filmer, 

arkitektur och ljudupptagningar. Denna undersökning kommer att använda sig av det 

som traditionellt kallas för skriftliga källor då det primära materialet är läromedel.  

 

Att använda kvantitativ innehållsanalys som metod innebär två saker; att forskaren 

använder sig av material som är ett resultat av mänsklig produktion, till exempel 

skriftlig, muntlig eller bildmässig framställning, samt att resultatet av undersökningen 

kan redovisas och analyseras med siffror. Kvantitativ innehållsanalys är därför en 

metod som baseras på de två centrala nyckelorden: frekvens och utrymme. Med 

metoden kan forskaren utröna hur ofta kategorier förekommer samt hur mycket plats 

de får i det material som analyseras.47 Sammanfattningsvis handlar metoden om att ta 

fram systematisk kunskap om innehållet i det utvalda materialet.  

 

För att kunna använda den kvantitativa innehållsanalysen måste forskaren på förhand 

definiera kategorier och avgöra vilka som ska analyseras. Denna undersökning 

analyserar läromedelstexter och bilder (bildanalys presenteras i avsnitt 5.3) utifrån två 

                                                 
45 Hjerm och Lindgren 2010, s. 139. 
46 Engler & Stausberg 2011, s. 109, 111.  
47 Esaiasson m.fl. 2012, s. 197.  
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kategorier: kön och sexualitet. Dessa definieras utifrån den traditionella förförståelsen 

av det biologiska könet och sexuella läggningar. I kategorin kön ingår därför reella och 

mytologiska män och kvinnor samt ej bestämbart kön. Reella män och kvinnor 

benämns i texten som ”män” och ”kvinnor” medan mytologiska män och kvinnor 

betecknas som ”gudar” och ”gudinnor”. Med ”ej bestämbart kön” avses de tillfällen 

då läromedelsförfattarna inte specificerar om det handlar om en man eller kvinna. 

Exempelvis kan det vara när endast professionen nämns eller mer allmänna 

benämningar på personer. Konkret räknas varje gång något kön nämns i texterna, till 

exempel om texten beskriver en manlig gud så räknas det som ett tillfälle. Dock om 

det talas om en manlig gud med två språkliga uttryck i samma mening räknas det 

ändå som endast ett tillfälle. Ett sådant tillfälle kan vara exempelvis om läromedlen 

skriver: Vishnu är en viktig gud inom hinduismen, han har flera avatarer. I detta 

exempel räknas ”Vishnu” som endast en omnämning av kategorin gudar, då 

pronomen ”han” syftar tillbaka på subjektet i den första huvudsatsen.     

 

Den andra kategorin, sexualitet, undersöker om sexuella läggningar finns med i 

läromedlen och hur ofta de omnämns. Frekvens av sexualitet räknas både då sexuella 

läggningar explicit nämns men även då läromedelsförfattarna implicit omnämner 

sexuella läggningar. Exempel på en explicit omnämning är om läromedelsförfattarna 

utgår från begrepp på sexuella läggningar, så som heterosexualitet eller 

homosexualitet. En implicit användning av sexualitet i läromedlen kan exempelvis 

vara om äktenskap beskrivs vara mellan en kvinna och en man utan att nämna att det 

är ett heterosexuellt förhållande.   

 

Studien analyserar frekvensen av de två kategorierna kön och sexualitet, samt 

undersöker vilket utrymme de givits i de undersökta läromedlen. Resultatet av den 

kvantitativa innehållsanalysen presenteras i form av figurer, och analysen sker i 

anslutning till figurerna för att underlätta tolkningen.   

 

6.2 Kvalitativ textanalys 

En kvalitativ textanalys använder teoretiska antaganden för att belysa ett givet 

material utifrån olika perspektiv, vilket innebär att samma material kan ge olika 

resultat. Det centrala tillvägagångssättet kan sägas vara att aktivt läsa och ställa frågor 

till texten som forskaren sedan försöker besvara, vilket görs i texten som helhet, dess 

olika delar samt i den kontext som materialet ingår i.48 Esaiasson menar att det finns 

två huvudtyper av frågeställningar där den kvalitativa textanalysen är en lämplig 

metod. Det är dels för att systematisera innehållet i en text eller för att kritiskt granska 

                                                 
48 Esaiasson m.fl. 2012, s.210.  
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en text. För det senare finns tre infallsvinklar: idékritik, ideologikritik och 

diskursanalys.49 Som tidigare nämnts använder sig studien av diskursanalys.  

 

Utifrån diskursanalysens teoretiska ram som presenterats utgår den kvalitativa 

metoden från följande punkter: 

 

● Identifiera nodalpunkter som kopplas till begreppen kön och sexualitet.  

● Utifrån nodalpunkterna urskilja vilka diskurser som konstrueras runt dem.  

● Analysera vilka kontexter diskurserna befinner sig i och vilka 

maktförhållanden de har gentemot varandra.  

 

6.3 Analys av bilder 

Bilder är något som förekommer på olika platser i samhället och med olika syften, och 

det är bildens meddelande och placering som avgör dess status. I läromedel har bilder 

status som kunskapsbilder men kan i ett annat sammanhang ha en annan funktion, 

exempelvis propagandabild eller underhållningsbild. En kunskapsbild definieras 

genom att dess innehåll relateras till det ämne som läromedlet tar upp och att bilden 

blir informativ i dess kontext.50 De undersökta läromedlen innehåller ett flertal bilder 

som analyseras utifrån traditionella könskaraktäristiska framställningar, då de yttre 

tecknen blir bestämmande för avgörandet av kön och sexualitet. När den tillhörande 

bildtexten könsbenämner personer som porträtteras har studien utgått från 

läromedelsförfattarnas tolkning. Emellertid finns även tillfällen då bildtexten ej 

preciserar vilket kön som porträtteras. Dessa bilder har då tolkats utifrån den 

traditionella och sociala konstruktionen av kön, då det biologiska könet är omöjligt att 

fastställa på bilder. Personers könstillhörighet utläses därför utifrån bland annat 

hårlängd, ansiktsdrag samt kläder. Det betyder till exempel att en person med långt 

hår, feminina ansiktsdrag, smycken och klädesplagget sari tolkats som kvinna. Trots 

svårigheten med bildanalys är det fortfarande en viktig del i läromedelsgranskning, 

då bilderna valts ut med ett specifikt syfte och får i en läromedelskontext status som 

kunskapsförmedlare. På grund av upphovsrättsliga skäl visar studien inga exempel 

på analyserade bilder utan genomför bildanalysen i den löpande texten. 

 

6.4 Material 

Studien utgår från tre olika läromedel för det gymnasiegemensamma ämnet 

religionskunskap 1. Läromedlen har valts ut på grund av att de är skrivna av olika 

författare och utgivna av olika förlag, för att på så sätt få ett mer representativt urval 

                                                 
49 Esaiasson m.fl. 2012, s. 211f. 
50 Selander 1988, s. 102, 119.  
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av läromedel som finns för svenska skolor idag. Studien är avgränsad till läromedlens 

kapitel om buddhism och hinduism, och därför analyseras inte de övriga 

världsreligionerna. De tre läromedel som används i studien är Religion 1, Religion 1 för 

gymnasiet och Religion och sånt. Religion 1 är skriven av Birgitta Thulin och Sten Elm 

och publicerades 2012. Läromedlets omfång är 168 sidor där buddhismens kapitel 

utgörs av 15 sidor medan hinduismens kapitel är på 19 sidor. Lennart Göth, Katarina 

Lycken Rüter och Veronica Wirström har skrivit Religion 1 för gymnasiet som utgavs 

2012 och är på 232 sidor. Buddhismens kapitel är på 17 sidor och hinduismen utgör 21 

sidor av läromedlet. Religion och sånt är skriven av Börje Ring, som publicerades 2013 

och har ett omfång på 224 sidor. Kapitlet om buddhism är på 18 sidor och kapitlet om 

hinduism är på 13 sidor.    
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7 Resultat och analys 

 

7.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Den kvantitativa innehållsanalys som genomförts är baserad på de tre olika läromedel 

som beskrivits i avsnitt 5.4. Resultat och analys av den kvantitativa innehållsanalysen 

presenteras fyra avsnitt; Kön – män och kvinnor, Kön – gudar och gudinnor, Kön – 

män och kvinnor bilder samt Sexualitet.  

 

7.1.1 Kön - män och kvinnor 

I detta avsnitt presenteras frekvens av kön i de tre läromedlen. Det är kategorierna 

män, kvinnor och ej bestämbart kön som är sammanställt i två figurer. Figur 1 visar 

könens fördelning i läromedlens kapitel om buddhism och figur 2 visar samma typ av 

fördelning men i hinduismens kapitel. Figurerna visar också fördelningen av kön 

mellan de tre läromedlen.   

 

 

 
Figur 1. Visar med vilken frekvens män, kvinnor och obestämbart kön nämns i buddhismens kapitel i 

läromedlen. 

 

I alla tre läromedlens kapitel om buddhismen nämns män oftare än kvinnor. I Religion 

1 är män omnämnt fyra gånger oftare än kvinnor och i Religion 1 för gymnasiet är män 

åtta gånger mer förekommande än kvinnor. Det är i läromedlet Religion och sånt som 

kvinnor nämns flest antal gånger, men trots det nämns män mer än tre gånger oftare 

än kvinnor. I kategorin män ingår Buddha, Siddharta Gautama, Dalai Lama, munk och 

ord som avser manligt kön (t.ex. pojke, man och make). Kategorin kvinnor avser 

nunna, kvinnlig munk, kvinnonamn och ord som avser kvinnligt kön (t.ex. flicka, 

kvinna och fru).  
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Av de 120 gånger som det i Religion 1 nämns begrepp som hamnar i kategorin män 

handlar det om Buddha/Siddharta Gautama 48 gånger, Dalai Lama 10 gånger och 

munkar 25 gånger. Om man subtraherar dessa tre begrepp ur kategorin män återstår 

fortfarande 37 gånger då texten nämner män. Jämförelsevis är kvinnor omnämnda av 

läromedlet 27 gånger varav begreppet nunna utgör 18 gånger av det totala antalet. 

Därmed benämns kvinnor på ett mer allmänt sätt endast 9 gånger, vilket kan jämföras 

med allmänt omskrivna män som nämns 37 gånger.  

 

Kategorin män nämns 121 gånger i Religion 1 för gymnasiet, och fördelningen inom 

kategorin ser ut som följande: Buddha/Siddharta Gautama 89 gånger, Dalai Lama 9 

gånger, munkar 16 gånger och allmänt män 7 gånger. Kategorin kvinnor omnämns 15 

gånger varav 11 refererar till begreppet nunna. Läromedlet påvisar en nästan jämn 

könsfördelning då munkar omskrivs 16 gånger, nunnor nämns 11 gånger, män i 

allmänhet 7 gånger och kvinnor 4 gånger. Att läromedlet använder kategorin män åtta 

gånger mer än kategorin kvinnor beror på den frekventa användningen av namnen 

Buddha och Siddharta Gautama.   

 

I läromedlet Religion och sånt omskrivs kategorin män 158 gånger där 

Buddha/Siddharta Gautama nämns 61 gånger, Dalai Lama 12 gånger, munkar 34 

gånger och män allmänt 51 gånger. Kategorin kvinnor omnämns 45 gånger varav 

nunnor 8 gånger, kvinnlig munk 9 gånger och kvinnor allmänt 28 gånger. Här påvisas 

precis som i de andra två läromedlen att män omskrivs oftare än kvinnor, även när 

män i ledarroller, munkar, kvinnliga munkar och nunnor har räknats bort. Däremot 

var läromedlet det enda utav de tre att nämna kvinnlig munk, men begreppet ges en 

ytlig förklaring som säger att kvinnliga munkar är underordnade manliga munkar. 

Någon fördjupning till varför och hur en kvinnlig munk skiljer sig från en nunna ges 

ej.             

 

Kategorin ej bestämbart kön utgörs av begrepp som exempelvis olika professioner, 

buddhister, referenser till människor i allmänhet, ungdomar, barn, befolkningen, olika 

folkslag, lekmän och troende. Läromedlen använder sig i olika stor utsträckning av 

denna kategori i sina beskrivningar av religionen. I analysen framkom det att där 

denna kategori används oftare riktar läromedelsförfattarna in sig mer på religionens 

användning för lekmän snarare än att beskriva hur religionens utformning påverkar 

munkar och nunnor.   
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Sammanfattningsvis visar den kvantitativa innehållsanalysen att läromedlen Religion 

1 och Religion och sånt har en ojämn könsfördelning mellan män och kvinnor i 

buddhismens kapitel. Trots att ledarfigurer och religionens grundare har plockats ut 

ur kategorin män är den fortfarande till sitt antal större än kategorin kvinnor. Det är 

läromedlet Religion 1 för gymnasiet som visar på den mest jämna fördelningen mellan 

könen, dock omnämns män fortfarande oftare än kvinnor även i det läromedlet.   

  

 

 
Figur 2. Visar med vilken frekvens män, kvinnor och obestämbart kön nämns i hinduismens kapitel i 

läromedlen. 

 

De undersökta läromedlen har en jämnare könsfördelning i kapitlet som handlar om 

hinduismen än i det om buddhismen. Det är till och med så att i läromedlet Religion 

och sånt omnämns kvinnor oftare än män. I kategorin män ingår manliga personer 

(t.ex. Mahatman Gandhi), mänskliga män i legender och ord som avser manligt kön. I 

kategorin kvinnor ingår kvinnlig kraft och ord som avser kvinnligt kön. Det som 

däremot framkommer är att mycket beskrivs utifrån mäns perspektiv. Exempelvis 

inleds stycket om de fyra livsstadierna i Religion 1 för gymnasiet med “rangordningen 

gäller också för olika åldrar i en människas liv”51 men i beskrivningen av det första 

stadiet i en människas liv skriver författarna att det är när en ung pojke får 

undervisning av en guru.52 Alltså inleder författarna med att säga att livsstadierna 

gäller för människor i allmänhet, men vilket senare förklaras att handla om män då 

exemplen som tas upp beskriver hur en pojke går igenom livets fyra olika stadier. 

Kvinnors livsstadier tas upp mycket kort efter att alla livsstadierna gåtts igenom. 

Författarna kommenterar visserligen med en mening att de fyra livsstadierna beskrivs 

                                                 
51 Görth m.fl. 2012, s. 145. 
52 Görth m.fl. 2012, s. 145.  
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utifrån den traditionella mansrollen men ger inga beskrivningar av alternativa 

mansroller. Även när författarna rubricerar ett avsnitt med ”Livets olika skeden”, 

vilket kan tolkas handla om både kvinnor och män, utelämnas beskrivningar om 

flickor och kvinnor. Istället beskriver författarna brahminpojkar, barn och människor. 

Skeenden som födelse hålls helt könsneutralt och handlar bara om barn i allmänhet. 

”Att bli vuxen” beskriver pojkar och hur de går in i det första av de fyra livsstadierna. 

”Att bilda familj” hålls helt könsneutralt fram tills avslutningen där brudparet liknas 

vid gudarna som lever i par där manligt och kvinnligt kompletterar varandra. Det 

betyder att avsnittet har en underliggande heteronorm då brudparet tas för givet att 

vara man och kvinna. Den avslutande rubriken ”När döden kommer” är också helt 

könsneutral då den använder begrepp som människor, den döde och de efterlevande. 

Läromedlet Religion och sånt har med ett avsnitt som heter ”Kvinna och man i 

hinduismen”, där fokus ligger på kvinnan i gamla indiska traditioner och där begrepp 

som hemgift, brudbränning och änkebränning diskuteras. Detta är begrepp som de 

andra läromedlen inte belyser och det är det enda exemplet i de analyserade 

läromedlen där rubriken säger att texten ska handla om båda könen men den istället 

fokuserar endast på kvinnan. Det vanligaste i läromedlen är annars att trots rubriker 

som nämner båda könen så belystes endast män i texten.  

 

Kategorin ej bestämbart kön förekommer ofta i alla tre läromedel då många 

beskrivningar av religioner framställs som allmän för båda könen. Det handlar om 

teologiska och filosofiska delar av religionen som alla hinduer beskrivs acceptera, 

exempelvis karma, samsara och moksha. Kategorin inkluderar även begrepp som 

exempelvis olika professioner, hinduer, referenser till människor i allmänhet, barn, 

befolkningen, olika folkslag, lekmän och troende.  

 

7.1.2 Kön - gudar och gudinnor  

I detta avsnitt presenteras frekvens av kön i de tre läromedlen bland mytologiska män 

och kvinnor. Kategorierna som presenteras är gudar och gudinnor och har 

sammanställts i figur 3. Figuren visar könens fördelning i läromedlens kapitel om 

hinduism samt fördelningen av kön mellan de tre läromedlen. Frekvensen av 

mytologiska män och kvinnor i läromedlens kapitel om buddhism presenteras ej i en 

figur utan redovisas i den löpande texten.   
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Figur 3. Visar med vilken frekvens manliga och kvinnliga gudar nämns i hinduismens kapitel i läromedlen. 

 

Figur 3 visar tydligt att det är manliga gudar som omnämns flest gånger i läromedlens 

kapitel om hinduismen. Det kan förklaras med att hinduismen har en viktig trio av 

manliga gudar, vilket alla läromedlen tar upp och förklarar genomgående. Dock ska 

det påpekas att hinduismen är den religion som har flest gudar, siffrorna varierar allt 

ifrån 3 miljoner till 330 miljoner. Dessutom har de tre viktiga manliga gudarna varsin 

fru som även de fyller viktiga funktioner i religionen. Därför kan det argumenteras att 

det bör finnas mer utrymme i läromedlen för att diskutera gudinnor. Kategorin gudar 

innefattar namn på manliga gudar, deras avatarer, manliga demoner, ord som avser 

manligt kön (då det refereras till en manlig gud), samt gud och gudar (då det inte 

refereras till gudar i allmänhet). Kategorin gudinnor innehåller namn på gudinnor, 

ord som avser kvinnligt kön (då det refererar till en gudinna), samt gudinna och 

gudinnor.  

 

Utav de 33 gånger då manliga gudar omnämns i Religion 1 står Brahma för 5 gånger 

och lika många gånger omnämns Vishnu respektive Shiva. Gudinnor omnämns 14 

gånger varav 9 gånger är konkreta namn på gudinnor. Tre gånger refererar läromedlet 

till gudinnorna som ”fru till en manlig gud”, exempelvis “Shivas hustru Parvati”53, 

trots att det är Parvati själv som läromedlet beskriver. Läromedlet använder alltså 

allmänna ord 18 gånger för att indikera att det är en manlig gud och 5 gånger för att 

det är en gudinna.  

 

I Religion 1 för gymnasiet nämns de manliga gudarna 60 gånger och där är fördelningen: 

Brahma 3 gånger, Vishnu 10 gånger och Shiva 8 gånger. De kvinnliga gudarna 

omnämns 30 gånger sammanlagt och 8 gånger handlade det om gudinnenamn. Precis 

                                                 
53 Göth m.fl. 2012, s. 152. 
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som föregående lärobok, refererar Religion 1 för gymnasiet till gudinnorna som ”fru till 

en manlig gud” vid tre tillfällen. I detta läromedel var allmänna ord för gudarna som 

indikerar kön uppdelat så att män angavs 39 gånger och kvinnor 22 gånger.  

 

I Religion och sånt omskrivs de manliga gudarna 61 gånger, varav Brahma 3 gånger, 

Vishnu 6 gånger och Shiva 18 gånger. Gudinnorna nämns 9 gånger, där 5 är konkreta 

gudinnenamn. Två gånger beskrivs gudinnorna som ”fru till en manlig gud”. De 

allmänna orden för gudar och gudinnor används 34 respektive 4 gånger. 

 

I de tre läromedlens kapitel om buddhismen var det ytterst få referenser till något 

gudomligt, därför presenteras inte resultatet i en figur. Läromedlen hade en jämn 

fördelning mellan hur många gånger de nämnde manliga gudar, vilket låg runt 3 

gånger per läromedel. Dessutom var det endast Religion 1 för gymnasiet som nämnde 

en gudinna. Detta har sin förklaring i religionens utformning och teologiska 

antaganden.     

 

Sammanfattningsvis visar alla tre läromedel en ojämn könsfördelning mellan gudar 

och gudinnor, vilket är gällande både i kapitlet om buddhismen och hinduismen.  

Manliga gudar omskrivs oftare än gudinnor, och skillnaden kvarstår efter namn på 

gudar och gudinnor exkluderats ur analysen. Därför faller argumentet att den manliga 

trion av gudar är något läromedlen belyser speciellt mycket och att det är orsaken till 

en överrepresentation av manliga gudar i läromedlen. Sammantaget av den 

kvantitativa innehållsanalysen av frekvens av kön bland både mänskliga och 

gudomliga varelser är män och manliga gudar de som omskrivs mest. Det läromedel 

som avviker från denna beskrivning är Religion och sånt som i sitt kapitel om 

hinduismen omnämner kvinnor 18 gånger och män 12 gånger. Utöver det exemplet är 

män oftare representerade i läromedlen. Det kan förklaras av teorin om social 

dominans då läromedelsförfattarna har skapat en dikotomi mellan män och kvinnor i 

deras framställningar av religionerna. Det är en hierarkisk struktur där män och deras 

religiositet lyfts fram, ges mer utrymme och omtalas oftare. Kvinnor och gudinnor 

framställs vid sidan av män och omskrivs oftast i relation till äktenskap eller i 

egenskap av nunna.  

 

7.1.3 Kön - män och kvinnor bilder  

I detta avsnitt presenteras frekvens av kön bland reella män och kvinnor samt 

mytologiska män och kvinnor i de tre läromedlens bilder. Figur 3 visar reella mäns och 

kvinnors fördelning i läromedlens kapitel om buddhism. Mytologiska män och 

kvinnor har exkluderats från figuren då de endast porträtterades på sammanlagt tre 
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bilder i de tre läromedlen (två målningar med demoner och ett fotografi på inramade 

bilder av Buddha, Jesus och Vishnu). Figur 4 visar frekvensen av kategorierna män, 

kvinnor, gudar och gudinnor. Figurerna visar också fördelningen av kön på bilderna 

mellan de tre läromedlen. Figurerna analyseras inte separat.     

 

 

 

 

 
Figur 4. Visar med vilken frekvens män och kvinnor 

förekommer på bilder i buddhismens kapitel i 

läromedlen. 

 
Figur 5. Visar med vilken frekvens män, kvinnor, 

gudar och gudinnor förekommer på bilder i 

hinduismens kapitel i läromedlen. 

 

Analysen av läromedlens bilder i kapitlen om buddhism och hinduism visar att 

Religion 1 i större utsträckning använder bilder med enbart män och gudar än vad de 

andra två läromedlen gör. Religion 1 för gymnasiet visar med bilderna en näst intill jämn 

könsfördelning mellan både mänskliga och gudomliga varelser. I kapitlet om 

buddhism överstiger dock antalet bilder med kvinnor antalet bilder med män. Religion 

och sånt utelämnar bilder med enbart kvinnor i kapitlet om buddhism samt bilder med 

enbart gudinnor i kapitlet om hinduism. Inget av läromedlen visar bilder med enbart 

gudinnor i kapitlet om hinduism utan de förekommer på bilder tillsammans med 

manliga gudar. Bilder med blandat gudar och gudinnor var inte vanligt 

förekommande och fanns endast med sammanlagt fyra gånger i de tre läromedlen.      

 

7.1.4 Sexualitet  

I detta avsnitt presenteras frekvens av sexualitet i de tre läromedlen. Resultatet 

presenteras inte i form av en figur utan redovisas och analyseras i den löpande texten.  
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I de tre utvalda läromedlen är frekvensen av olika sexuella läggningar mycket låg. I 

kapitlet om buddhism i Religion 1, Religion 1 för gymnasiet och Religion och sånt 

omnämns heterosexualitet sammanlagt åtta gånger. Heterosexualitet nämns två 

gånger i Religion 1 och sex gånger i Religion och sånt, men däremot nämns inga sexuella 

läggningar alls i kapitlet om buddhism i Religion 1 för gymnasiet. Ingen annan sexuell 

läggning i kapitlet diskuteras eller belyses. Det finns heller ingen utförlig beskrivning 

av heterosexualitet och hur det påverkar buddhisterna. Den sexuella läggningen 

framkommer snarare genom beskrivningar av olika personers äktenskap, till exempel 

Buddhas. I läromedlens kapitel om hinduism nämns heterosexualitet 18 gånger och 

homosexualitet en gång, medan ingen annan sexuell läggning nämns. 

Heterosexualitetens frekvens i läromedlen är nästan jämt fördelad då det antal som 

skiljer den högsta respektive lägsta antalet är tre, och det var endast Religion 1 som 

nämner begreppet homosexualitet, och då en gång. Under rubriken ”Synen på 

sexualitet” står det att “synen på sexualitet inom hinduismen är ganska fri, med det 

hinduistiska patriarkala samhället har en annan syn”54 och “homosexualitet förtigs, 

men är inte straffbart”55. Denna beskrivning av sexualitet genererar mer frågor än vad 

den besvarar då den säger att olika sexuella läggningar är tillåtna inom religionen men 

inte i samhället. Är inte religionen en del av samhället? Är utmålandet av 

homosexualitet verkligen så svartvit? De 18 gånger som heterosexualitet omskrivs 

handlar det oftast om då läromedlen beskriver gudarnas äktenskap, exempelvis 

“shivaiter tillber ofta också Shivas hustru Parvati och hans söner Ganesha och 

Skanda”56. Men läromedlen tar upp heterosexualitet på fler sätt. I Religion 1 för 

gymnasiet beskrivs hinduismens fyra livsstadier utifrån ett manligt heteronormativt 

perspektiv, då stadierna exemplifieras utifrån en man som i familjestadiet ska gifta sig 

och skaffar barn med sin fru. Även under rubriken ”Att bilda familj” beskriver 

författarna att brudparet liknas vid gudarna då de också lever i par, en manlig gud och 

den andra kvinnlig.57 Religion och sånt är det enda läromedlet som diskuterar 

änkebränning, och då handlar det om en änka till en make. Därför finns begreppet 

heterosexualitet med i det sammanhanget. Slutligen under rubriken ”Bröllop” tar 

Religion 1 upp att det är brudens familj som står för hemgiften, vilket resulterat i att 

man hellre vill ha söner än döttrar. Under texten finns en bild på ett leende brudpar, 

en man och en kvinna. Alltså förutsätts det att det är ett heterosexuellt par som texten 

beskriver.58 Det exemplifierar vad som sammanfattningsvis kan sägas om sexualitet i 

läromedlen, att det finns en heteronorm som förutsätts och att det endast är i ett 

                                                 
54 Thulin & Elm 2012, s. 21. 
55 Thulin & Elm 2012, s. 21.  
56 Göth m.fl. 2012, s. 152.  
57 Göth m.fl. 2012, s. 145, 159.  
58 Ring 2013, s. 106; Thulin & Elm 2012, s. 21.  
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läromedel som en annan sexuell läggning nämns. Den sexuella läggningen omskrivs 

som något som inte är olagligt men inte heller accepterat i samhället. Någon ytterligare 

förklaring ges ej vilket ger läsaren en mycket förenklad bild av andra sexualiteter och 

därmed framstår heterosexualitet som norm.    

     

 

7.2 Diskursanalys 

 

7.2.1 Kön - Hinduism 

Detta avsnitt behandlar den diskursiva analysen kring kön i läromedlens kapitel om 

hinduism. För att göra analysen och dess resultat mer lättöverskådlig presenteras 

resultatet för varje läromedel under egna rubriker.  Analysen innefattar både text och 

bilder, då bilderna i många fall får sin betydelse i samband med texten.  

 

7.2.1.1 Religion 1 

De gånger endast män omtalas i Religion 1 är då en ledare av något slag beskrivs. Det 

är både religiösa ledare, som Ramakrishna vars lära utgick från att alla religioner var 

sanna, och politiska ledare, som Mahatma Gandhi. Detta förstärks med kapitlets 

bilder, där tre av de fyra bilder som porträtterar män är bilder av Mahatma Gandhi, 

en sikhisk präst och Rajiv Gandhi. Därför kan det sägas att diskursen om män 

konstrueras runt nodalpunkten ledare. Det ska dock tilläggas att det även nämns en 

kvinna i samband med politiskt ledarskap, Indira Gandhi. Hon porträtteras med en 

bild, men nämns endast i den tillhörande bildtexten och inte i brödtexten. I bildtexten 

beskrivs hon som en viktig person inom den indiska politiken med meningen “en 

central gestalt i den familj som i mer än 40 år dominerade den indiska politiken”59 men 

inte mer än så. Hennes faktiska ställning inom politiken nämns inte. Indira Gandhi 

nämns ytterligare en gång i kapitlet, även då i en bildtext som också beskriver hennes 

son Rajiv Gandhi.60    

 

Sammanlagt finns det fem bilder i kapitlet där någon form av religionsutövning 

förekommer. Två av dem är fotografier på folksamlingar och de andra tre är bilder 

föreställande män. Det inte går att precisera vilka kön som är representerade på de två 

bilder som föreställer folksamlingarna. Det innebär att det inte finns någon bild som 

enbart visar en kvinna som religionsutövare, och det är därför endast män som 

porträtteras som aktiva inom religionen.61   

                                                 
59 Thulin & Elm 2012, s. 11. 
60 Bilderna återfinns på sida 7, 11, 16 och 22. 
61 Bilderna återfinns på sida 4, 6, 7, 15 och 22. 
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Diskursen om män kan även länkas till nodalpunkten utbildning.  I avsnittet om 

”Hinduiskt liv” står det att “målet för en hindu är att uppnå befrielse, moksha, från 

livscykeln och därmed slippa återfödas”62 och därefter följer en beskrivning av olika 

riter som rekommenderas för att detta ska uppnås. I början av detta avsnitt förklaras 

tillvägagångssätten utifrån ett könsneutralt perspektiv, då texten beskriver det utifrån 

”barnet”, men när den religiösa utbildningen nämns förklaras det att den främst ges 

till pojkar. Flickor eller kvinnor nämns inte i samband med utbildning och det blir 

problematiskt att det inte finns någon förklaring till varför det endast är pojkar som 

kan tillgodogöra sig religiös utbildning. 

 

Kvinnan centrerar kring nodalpunkten äktenskap/bröllop. När texten specifikt 

nämner en kvinna är det i samband med avsnitten om äktenskapet (eller familjen) och 

detta förstärks ytterligare med bilder i kapitlet. Kvinnan nämns också i samband med 

problematiken kring hemgiften, ”brudens familj står för alla kostnaderna och betalar 

oftast en betungande hemgift”63, och texten beskriver att det leder till att familjer hellre 

vill ha söner istället för döttrar.64 Detta avsnitt gör att kvinnan associeras med något 

negativt, hemgiften, och därmed inte är önskvärd. De två bilder som är intressanta i 

detta avsnitt är dels ett bröllopsfotografi och dels en bild föreställande en marknad där 

kvinnor, män och barn syns. Bröllopsfotografiet föreställer en man och en kvinna och 

bilden förstärker dels diskursen om kvinnan som endast får sin betydelse genom 

äktenskapet, men även diskursen om heterosexualitet som det önskvärda. Den andra 

bilden där både kvinnor och män är representerade föreställer som sagt en marknad 

och visar mer vardagslivet än någon religionsutövning. Kvinnor förekommer alltså på 

bilder som främst är kopplade till äktenskap och vardagsliv, och inte bilder kopplade 

till religionen.65 

 

Under avsnittet Hinduismens gudavärld presenteras några av hinduismens många 

gudar. Texten beskriver vad som framställs vara de tre viktigaste gudarna, Brahma, 

Vishnu och Shiva. Brahma beskrivs som skaparguden, Vishnu som den gud som 

upprätthåller ordningen i världen och Shiva som den som förstör världen. Vishnu 

framställs som den gode och vänlige guden och har flera avatarer genom vilka han 

hjälper människorna. Shiva, förutom att vara förstöraren, förklaras även vara 

fruktbarhetens gud och han symboliserar både det goda och det onda. De manliga 

gudarna representerar makt då de alla har en viktig del i den kosmiska ordningen. De 

                                                 
62 Thulin & Elm 2012, s. 19. 
63 Thulin & Elm 2012, s. 21.  
64 Thulin & Elm 2012, s. 21.  
65 Bilderna återfinns på sida 17 och 21.  
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gudinnor som nämns är Lakshmi, Kali, Durga och Parvati. Lakshmi är Vishnus hustru 

och beskrivs som “rikedomens och lyckans gudinna och en av de populäraste 

gudomligheterna”66, men hennes funktion inom religionen utvecklas inte mer än så. 

Kali, Durga och Parvati är tre former genom vilka Shivas hustru kan uttrycka sig. Hon 

beskrivs som “den ondskefulla svarta Kali, men också som den obestämbara Durga 

och den goda Parvati”67. Shivas hustru kan jämföras med sin make, då de både 

uppträder i flera olika former och har flera sidor. Dock nämns inte hennes uppgifter 

inom religionen, och både hon och Lakshmi reduceras till att endast vara två av de 

viktigaste gudarnas fruar. Detta gör att precis som den reella kvinnan centrerar även 

den mytologiska kvinnan runt nodalpunkten äktenskap.  

 

Av de fyra bilder som föreställer gudomligheter är tre av dessa bilder på manliga 

gudar, Brahma, Shiva och Vishnu, medan en av bilderna föreställer Kali tillsammans 

med Shiva. Som den kvantitativa analysen visar har ingen av de tre läromedlen bilder 

som endast föreställer kvinnliga gudar, vilket också bidrar till att förminska 

gudinnornas funktion.68 

 

7.2.1.2 Religion 1 för gymnasiet 

Läroboken presenterar i avsnittet ”Fyra livsstadier” människans olika uppgifter och 

mål för varje stadie i livet. Trots att läromedelsförfattarna anger att avsnittet ska 

behandla människans livsstadier inleds beskrivningen av det första stadiet med 

meningen “där den unge pojken får sin undervisning av en guru”69, och därefter 

beskrivs mannens andra livsstadier. Däremot påpekar texten att dessa livsstadier 

utgår från en traditionell mansroll och samma livsstadier inte gäller för kvinnor. 

Kvinnors livsstadier förklaras vara tre stycken; flickans, hustruns och änkans.70 

Kvinnans livsstadier är alltså kopplade till familjen och äktenskapet men beskrivs inte 

djupare än så. Avsnittet ”Att leva som hindu” nämner också de olika livsstadierna och 

olika riter som är kopplade till övergångarna. “För brahminpojkar finns sexton olika 

riter [...] Men de flesta hinduer genomgår särskilda riter vid tre tillfällen: födelse, 

giftermål och död.”71. Underrubriken ”Att bli vuxen” beskriver snörceremonin som 

innebär att personen är mogen att läsa Vedatexterna, men också att det endast är 

pojkar tillhörande någon av de tre högsta varnas som genomgår detta. Alltså beskriver 

avsnittet endast pojkars, främst brahminpojkars, väg mot vuxenlivet. De andra tre 

                                                 
66 Thulin & Elm 2012, s. 8.  
67 Thulin & Elm 2012, s. 8. 
68 Bilderna återfinns på sida 9. 
69 Göth m.fl. 2012, s. 145. 
70 Göth m.fl. 2012, s. 145f. 
71 Göth m.fl. 2012, s. 158. 
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underrubrikerna, ”Födelse”, ”Att bilda familj” och ”När döden kommer” utgår från 

könsneutrala ord som ”människan” eller ”barnet”. Detta innebär att enbart män 

kopplas till utbildning, då det bara är brahminpojkar som kan förberedas för studier 

av Vedatexterna. 72 När läromedelsförfattarna behandlar själva religionen och filosofin 

utgår texten från män. Exempel på detta kan ses i avsnittet som behandlar de 

hinduiska texterna. I början av avsnittet skrivs det om ”människan”, ”en lärare” och 

”en elev” utan att precisera könstillhörighet. Senare i avsnittet skrivs det istället 

“Upanishaderna innehåller framför allt samtal mellan en guru (lärare) och hans (vår 

kursivering) elev.”73. Liksom i Religion 1 skapas en diskurs om män runt nodalpunkten 

utbildning medan diskursen om kvinnor konstrueras runt nodalpunkten äktenskap.  

 

Läromedlets kapitel har fem bilder där både män och kvinnor förekommer, varav en 

föreställer en bröllopsceremoni. Precis som i Religion 1 är det ett heterosexuellt par. Tre 

av de resterande bilderna föreställer religiösa ceremonier och den femte och sista 

bilden föreställer ett yoga-pass i Brooklyn. Dessa bilder föreställer större folksamlingar 

där både kvinnor och män är representerade och innebär att både kvinnor och män 

inkluderas i religionsutövningen.74  

 

Avsnittet ”Gudavärlden” tar upp hinduismens många gudar. När det pratas om 

gudavärlden eller gudar generellt skrivs det alltid gudar och gudinnor, exempelvis “I 

olika situationer kan man då vända sig till olika gudar och gudinnor.”75. När läroboken 

sen ger exempel på gudar är det först och främst Vishnu och Shiva samt Vishnus 

avatarer som nämns. Kvinnliga gudinnor nämns i avsnittet ”Många riktningar” och 

då är det Lakshmi och Parvati som presenteras, återigen som Vishnus och Shivas fruar. 

Däremot påpekar läroboken att gudarna ofta förekommer i par, och att inom vissa 

inriktningar har det gudomliga både en manlig och kvinnlig del. 76 Detta symboliseras 

även med en bild föreställande Shiva, Parvati samt deras son Ganesha. Det är en målad 

bild där Shivas och Parvatis ansikten förenas med Ganeshas i mitten och bildar en 

enhet.77 

 

7.2.1.3 Religion och sånt 

Religion och sånt har ett avsnitt som heter ”Kvinna och man i hinduismen”. Avsnittet 

behandlar dock endast kvinnor.  Inledningsvis beskriver läromedelsförfattarna att 

                                                 
72 Göth m.fl. 2012, s. 158f. 
73 Göth m.fl. 2012, s. 154. 
74 Bilderna återfinns på sida 146, 148, 149, 150, 157, 160 och 163. 
75 Göth m.fl. 2012, s. 152. 
76 Göth m.fl. 2012, s. 152f. 
77 Bilden återfinns på sida 153. 
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enligt gamla indiska texter ska kvinnan alltid vara skyddad och beroende av en man, 

först fadern, sen den äkta mannen och slutligen sönerna. Avsnittet behandlar även 

äktenskapet, brudbränning samt änkebränning. Brudbränning förklaras som något 

som kan hända om en kvinnas nya familj inte är nöjd med henne och att hon därför 

kan åka ut för en ”olycka” i köket och brännas till döds. Änkebränning är när en 

kvinna låter sig brännas tillsammans med sin döde make, och förklaras vara något som 

förbjöds på 1800-talet. Detta avsnitt som enligt rubriken ska behandla både kvinnor 

och män i hinduismen behandlar alltså bara kvinnor och dessutom endast kvinnor i 

samband med äktenskap eller negativa konsekvenser. Diskursen om kvinnan säger att 

hennes enda uppgift är att vara någons hustru, och att hon efter hennes makes död 

inte längre någon uppgift.78 

 

När kapitlet beskriver religionen generellt görs det med könsneutrala ord som 

”hinduer” och ”människan”.  Till skillnad från Religion 1 och Religion 1 för gymnasiet 

finns ingen diskurs om män som knyts an till utbildning och ledare, då det i Religion 

och sånt används ett mer könsneutralt språk. Däremot bidrar lärobokens bilder till att 

skapa en uppfattning om utbildning då en bild visar fem personer av manligt kön, som 

enligt bildtexten tillhör något av de tre högsta kasten och som är på väg till 

religionsundervisning. Detta bidrar till att religiös utbildning kopplas till män.  

 

Tre bilder kan sägas representera religiös praxis; en som porträtterar en man och två 

som porträtterar kvinnor. Bilden föreställande en man är från den religiösa högtiden 

Kumbh Mela. De bilder som porträtterar kvinnor är dels på en kvinnlig yogautövare 

samt på en kvinna bredvid guden Shivas symbol. Så till skillnad från Religion 1 

förmedlar bilderna i läroboken både kvinnliga och manliga religionsutövare och 

texten använder sig som sagt mest av könsneutrala ord för att beskriva religionens 

utövare. Den enda gången läromedelsförfattarna använder könsspecifika ord är i 

avsnittet ”Kvinna och man i hinduismen”. Där behandlas, som sagt, endast kvinnor 

och endast negativa aspekter av kvinnans liv får utrymme.79  

 

I avsnittet om gudarna är det Brahma, Vishnu och Shiva som först och främst nämns. 

Den enda gudinnan som nämns är Kali och som även i detta läromedel presenteras 

först och främst som hustru. I ett senare avsnitt som behandlar olika riktningar inom 

hinduismen nämns också Parvati, som Shivas maka, och även gudinnan Devi i 

samband med shaktismen, en riktning som hyllar den kvinnliga kraften som 

upprätthållare av världen. Devi beskrivs här som ett samlingsnamn för flera gudinnor 

                                                 
78 Ring 2013, s. 160. 
79 Bilderna återfinns på sida 153, 155, 156 och 158. 
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kopplade till jorden, Moder jord-gudinnor. Det finns två bilder föreställande 

gudomligheter i Religion och sånt, en bild av Ganesha som är son till Shiva. Den andra 

bilden är ur en serietidning vilken handlar om Krishnas, avatar till Vishnu, äventyr.  

Det finns alltså inga bilder som föreställer kvinnliga gudar, men det är intressant att 

de tre vanligaste manliga gudarna Brahma, Shiva och Vishnu inte heller representeras 

av någon bild.80  

 

7.2.2 Kön - Buddhism  

Detta avsnitt behandlar den diskursiva analysen kring kön i läromedlens kapitel om 

buddhism. Då resultatet inte är lika omfattande presenteras analyserna tillsammans 

och även i detta avsnitt presenteras text och bilder tillsammans.  

 

I likhet med kapitlet om hinduism är det män som nämns i samband med 

ledarpositioner. Detta kan ses hos alla tre analyserade läromedel.  Detta symboliseras 

även av de bilder som finns i de tre kapitlen. Som den kvantitativa analysen visat 

förekommer det sju bilder föreställande män i Religion 1, där fem av dessa presenterar 

religiösa ledare. De religiösa ledare som avbildas är Buddha, Dalai Lama och Lao-tsi 

(taoismens grundare). Den sista bilden föreställer en Shintopräst (shintoismen är en 

japansk religion).81 Det finns dock en bild föreställande en kvinnlig ledare. Religion och 

sånt visar en bild föreställande nunnan Chen Yen och förklarar i tillhörande bildtext 

att hon är grundaren av den buddhistiska organisationen Tzu Chi Foundation.82  

 

Genomgående för kapitlen om buddhism i Religion 1 och Religion 1 för gymnasiet är att 

det religiösa livet beskrivs utifrån både munkars och nunnors perspektiv, och de 

tillskrivs ungefär samma uppgifter. Till exempel beskriver Religion 1 att för att nå 

frälsning inom theravadabuddhismen “måste man leva och meditera i ett kloster som 

munk eller nunna”83, och Religion 1 för gymnasiet tar upp “att studera buddhistiska 

texter och meditera är viktigt för munkar och nunnor”84. Detta förstärks även med 

båda kapitlens bilder, då Religion 1 till exempel har en bild föreställande mediterande 

nunnor och Religion 1 för gymnasiet visar en bild på en kvinna som med hjälp av 

bågskytte tränar sin mentala disciplin, vilket är vanligt inom zenbuddhismen. De 

bilder som visar män är bland annat en bild i Religion 1 för gymnasiet, som föreställer 

en munk som offrar blommor till en staty av Buddha.85  Religion och sånt behandlar 

                                                 
80 Bilderna återfinns på sida 151 och 160. 
81 Bilderna återfinns på sida 24, 25, 32, 34 och 35. 
82 Bilden återfinns på sida 175.  
83 Thulin & Elm 2012, s. 26. 
84 Göth m.fl. 2012, s. 176. 
85 Bilderna återfinns på sida 21 i Religion 1 och på sida 165 och 172 i Religion 1 för gymnasiet. 
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också munkar och nunnor samt kvinnliga munkar i ett avsnitt med rubriken ”Kvinna 

och man i buddhismen”.  Skillnaden mellan nunnor och kvinnliga munkar är att 

kvinnliga munkar har högre status samt fler regler att följa. En av dessa regler säger 

att en kvinnlig munk alltid är underordnad en manlig munk. Detta beskrivs med ett 

utdrag från munkarnas församlingsregler, vinaya:  

 
Även om en kvinnlig munk (bhikkinø) har hundra fler tjänsteår 

än en manlig munk (bhikkhu) måste hon visa mannen respekt, 

även om han bara varit munk för en dag.86 

 

Det som blir problematiskt är att det inte ges någon förklaring till varför det är så. En 

förklaring ges till varför kvinnliga munkar har fler regler än en manlig munk, vilket 

har att göra med det kvinnliga könet, men det förklaras inte varför mannen alltid är 

överordnad. I detta avsnitt ges inte munkar och nunnor samma uppgifter och förutom 

i detta avsnitt så utgår alla andra beskrivningar utifrån manliga munkar. Framförallt 

då läroboken ger exempel som “En lite pojke kom fram till en zen-mästare och frågade 

vad zen var. Zenmästaren sparkade på en boll som låg på marken och sedan gick han 

bara. Det var hans svar. Vad ville han säga med sitt svar?”87. Detta bidrar till att även 

om framställningen av religionsutövning omfattar kvinnor och män, beskrivs mannen 

både direkt och indirekt som överordnad.   

 

I Religion 1 har kapitlet om buddhism ett avsnitt med rubriken ”Kvinnan i 

buddhismen” som beskriver nunnor. Det förklaras att Buddha motvilligt lät kvinnor 

ta del av det religiösa livet och att munkar har bestämmanderätt över nunnor, men det 

skrivs också det säkerligen har att göra med dåtidens samhällssyn samt “en rädsla för 

att kvinnan ska skapa begär hos mannen.”88 Avsnittet förklarar även att kvinnans roll 

inom religionen är större inom mahayanainriktningen.89 Endast män eller kvinnor 

nämns inte i samma utsträckning som i kapitlen om hinduism, men de gånger som det 

görs är det i liknande sammanhang. Män nämns i samband med ledare, som Buddha 

eller Dalai Lama, och en av de fåtal gånger det endast nämns en kvinna är i samband 

med bröllop. 90 Religion och sånt har ett avsnitt där buddhistisk feminism behandlas, 

och som berättar att det arbetas för att förbättra kvinnors möjligheter till utbildning 

och att praktisera den buddhistiska läran.91  

 

                                                 
86 Ring 2013, s. 174. 
87 Ring 2013, s. 181. 
88 Thulin & Elm 2012, s. 29. 
89 Thulin & Elm 2012, s. 29. 
90 Thulin & Elm 2012. s. 24, 32, 36. 
91 Ring 2013, s. 176. 
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Av de fem bilder som enbart visar kvinnor i läromedlen är tre av dessa bilder av 

nunnor. De resterande två bilderna är dels en bild i Religion 1 som visar en kvinna som 

smyckas inför sitt bröllop och dels en bild i Religion 1 för gymnasiet som visar två 

kvinnor gåendes med shoppingkassar, där bilden finns i anslutning till avsnittet som 

behandlar lidandet och begäret. Män förekommer endast på bilder som har med 

religionen att göra, medan kvinnor presenteras både på bilder i anslutning till 

religionen och på bilder utanför religiös praxis.92 De bilder där både kvinnor och män 

representeras handlar alla om någon form av religionsutövning. Både Religion 1 och 

Religion 1 för gymnasiet innehåller en bild av en kvinna som skänker mat till munkar, 

då det ger bra karma att skänka mat till munkar och nunnor. Religion 1 har även en 

bild från ett Shintotempel där både kvinnliga och manliga utövare finns 

representerade. Religion 1 för gymnasiet har även med en bild av Buddha tillsammans 

med kvinnliga och manliga släktingar, samt en bild som föreställer högtiden vesak, 

där kvinnor, män och barn deltar. Religion och sånt visar en bild av en munk som lär 

ungdomar hur de ska meditera och vända sig mot Buddha.93  

 

I alla tre läromedel konstrueras diskursen om både kvinnor och män kring en 

nodalpunkt som omfattar religiös praktik, eftersom kvinnor och män i första hand 

omnämns som munkar och nunnor. Det konstrueras även en diskurs kring män med 

nodalpunkten ledare som utgångspunkt, precis som i kapitlen om hinduismen. Detta 

är genomgående för alla undersökta läromedel.   

 

Sammanfattningsvis visar den diskursiva analysen att män ofta omtalas i samband 

med maktpositioner, vilket ger uttryck för en samhällelig hierarki enligt den sociala 

dominansteorin. Män positioneras som överordnade kvinnor, som är knutna till 

hemmet och äktenskapet. I de exempel då kvinnor har en aktiv roll i den buddhistiska 

religionsutövningen står det uttryckligen i läromedlen att män har en överordnad 

position. Det är alltså en religiös och social hierarki som uttrycks i läromedelstexterna 

där män innehar alla maktpositioner. Med utgångspunkt i ett normkritiskt perspektiv 

framställer läromedelsförfattarna religionen utifrån en manlig norm där kvinnor 

många gånger fråntas ett religiöst aktörskap. Kvinnans mål och plats i livet reduceras 

till att handla om äktenskap.        

 

                                                 
92 Bilderna återfinns på sida 29 och 36 i Religion 1, på sida 167 och 172 i Religion 1 för gymnasiet samt på 

sida 175 i Religion och sånt.  
93 Bilderna återfinns på sida 28 och 35 i Religion 1, på sida 174, 177 och 178 i Religion 1 för gymnasiet samt 

på sida 171 i Religion och sånt.  
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7.2.3 Sexualitet  

Detta avsnitt behandlar den diskursiva analysen kring sexualitet i läromedlens kapitel. 

Då resultatet inte är så omfattande presenteras resultatet för både buddhism och 

hinduism tillsammans. 

 

Heterosexualitet som begrepp omnämns inte i något av de undersökta läromedlen 

men det framkommer indirekt, vilket är tydligt i de kapitel som behandlar 

hinduismen. I Religion 1 framgår detta i avsnittet om bröllop. Avsnittet beskriver att 

det är brudens familj som står för bröllopet och betalar hemgift, och kopplat till detta 

avsnitt finns en bild föreställande ett bröllopsfotografi av en kvinna och en man. På 

liknande sätt konstrueras diskursen om heterosexualitet även i Religion 1 för gymnasiet 

och Religion och sånt. I Religion 1 för gymnasiet beskrivs äktenskapet som något som 

utgår från en man och en kvinna, vilka ska liknas vid gudarna, och till detta avsnitt 

finns en bild på en vigsel mellan en kvinna och en man.94 I Religion och sånt beskrivs 

kvinnans underordning gentemot den äkta mannen, brudbränningen och 

änkebränningen, som alla baseras på det heterosexuella förhållandet. 95  Så även om 

heterosexualitet inte nämns som begrepp i något av hinduismens kapitel är det 

underförstått då både text och bilder endast presenterar äktenskap i förhållande till 

par, vilka består av en kvinna och en man. Diskursen om heterosexualitet kan därför 

sägas utgå från nodalpunkten äktenskap. 

 

Sexualitet i buddhismens kapitel förekommer endast i samband med beskrivningen 

av Buddhas liv, då både Religion 1 och Religion och sånt beskriver hur Siddharta lämnar 

sin fru och barn för att söka sanningen med livet, och speglar alltså en heterosexuell 

relation.96 

 

Religion 1 är det enda av de tre analyserade läromedlen där homosexualitet nämns, 

vilket görs i läromedlets kapitel om hinduism. Diskursen kring homosexualitet 

konstrueras dels utifrån negativa associationer. Det nämns endast en gång med 

meningen “Homosexualitet förtigs, men är inte straffbart”97, och detta görs i avsnittet 

”Synen på sexualitet”. Avsnittet nämner även prostitution och hur det patriarkaliska 

samhället inte tillåter sexuella förbindelser före äktenskap, speciellt för flickor. 

Generellt kan sägas att trots att avsnittet inleds med meningen “Synen på sexualitet 

inom hinduismen är ganska fri”98 så behandlas det som inte är önskvärt. Att 

                                                 
94 Bilderna återfinns på sida 21 i Religion 1 och på sida 146 i Religion 1 för gymnasiet.  
95 Göth m.fl. 2012 s. 159; Ring 2013, s. 160; Thulin & Elm 2012, s. 21. 
96 Ring 2013, s. 169; Thulin & Elm 2012, s. 24. 
97 Thulin & Elm 2012, s. 21. 
98 Thulin & Elm 2012, s. 21. 
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homosexualitet endast nämns i samband med “inte straffbart” indikerar att det inte är 

något önskvärt.  

 

Genom att granska beskrivningar av sexualitet i läromedlen med hjälp av det 

normkritiska perspektivet framgår det att det genomgående finns en heteronorm. Alla 

äktenskap som nämns är mellan kvinnor och män, både mellan reella och gudomliga 

varelser, och som därmed förutsätter en heterosexuell relation. Homosexualitet 

omskrivs endast en gång och då inte i samband med någon kärleksrelation, utan 

kopplas till lagar och social acceptans. Utifrån vad läromedelsförfattarna skriver finns 

det inget gruppbaserat förtryck av homosexuella på en institutionaliserad nivå, då det 

inte är klassat som olagligt. Men enligt den sociala dominansteorin beskrivs ett mer 

individualiserat förtryck när det inte är accepterat av alla i samhället.         
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8 Diskussion 

Studien har undersökt vad för kön och sexualitet som förekommer i de analyserade 

läromedlen. I första hand har studien förlitat sig på läromedelsförfattarnas definitioner 

då de har angett kön. De kön som finns representerade är som i läromedelstexterna 

benämns som kvinnor och män. Då det är omöjligt att uttyda ett reellt biologiskt kön 

utifrån bilder stödjer sig studien på traditionella könskaraktäristiska framställningar 

av kön, och har i analysen av läromedlens bilder funnit representationer på både 

kvinnor och män. Den sexualitet som tar sig i uttryck i läromedlen är två sexuella 

läggningar. Heterosexualitet och homosexualitet finns beskriven både direkt och 

indirekt, men heterosexualiteten är dominerande och normerande. Studien har visat 

att det finns en överrepresentation av män i nästan alla kapitel. Det finns två undantag 

där reella kvinnor nämns respektive porträtteras fler gånger än män, vilket är i 

hinduismens kapitel i Religion och sånt där kvinnor nämns fler gånger än män, samt i 

buddhismens kapitel i Religion 1 för gymnasiet där fler bilder på kvinnor än män 

förekommer. Heterosexualiteten finns indirekt omskriven i alla kapitel utom ett, vilket 

är det om buddhism i Religion 1 för gymnasiet. Homosexualitet är endast omnämnt i 

hinduismens kapitel i Religion 1. Diskursen om kön skiljer sig till viss del mellan 

läromedlens kapitel om buddhism och hinduism. I buddhismens kapitel centreras 

diskurser om män kring ledare och utbildning, dock finns en diskurs om religiös 

praktik som omfattar både kvinnor och män. I läromedlens kapitel om hinduism 

handlar diskursen om män kring ledare, utbildning och religionsutövning, medan 

diskursen om kvinnor konstrueras utifrån äktenskap och negativa konsekvenser. 

Gällande för både buddhismens och hinduismens kapitel är att en av diskurserna 

kring sexualitet centrerar kring äktenskap. Den diskursen handlar uteslutande om 

heterosexualitet. Den andra diskursen om sexualitet beskriver homosexualitet mycket 

kortfattat och i en negativ kontext.       

 

Som tidigare diskuterats under 3.1 vilar diskursanalysen på socialkonstruktionismens 

fyra nyckelpremisser, vilka handlar om kritisk inställning till självklar kunskap, 

historisk och kulturell specificitet, sociala processer skapar vår världsbild samt 

samband mellan kunskap och social handling. Utifrån dessa fyra premisser kan 

studien påvisa att den framställning av religionerna som läromedelsförfattarna målar 

upp är en konstruktion som är både kulturellt och socialt betingad. Eva Hellman 

påvisar i hennes bok Hinduiska gudinnor och kvinnor att kvinnans värde i den hinduiska 

religionen är beroende av att hon har en make. Den bild av kvinnan som målas upp i 

de analyserade läromedlen är starkt kopplad till äktenskap. Främst förekommer 

sådana beskrivningar i läromedlens kapitel om hinduismen men finns även i ett av 

buddhismens kapitel. Hellman förklarar att det beror på att den kvinnliga sexualiteten 
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ses som något som måste kontrolleras, vilket sker genom äktenskapet till en man.99 

Denna syn på kvinnan och hennes sexualitet är skapad i en kulturell och social kontext 

vilken sedan återskapas i skolans läromedel utan att problematiseras. Det kan 

argumenteras att läromedlen delvis går emot skolan värdegrund som tydligt fastslår 

“alla människors lika värde” och “jämställdhet mellan kvinnor och män”, då de 

framställer en ensidig och onyanserad bild av kvinnor i hinduismen.100 Gunneflo 

Martens har funnit ett liknande resultat i sin studie där kvinnans roll i hinduismen är 

starkt kopplad till en patriarkal samhällsstruktur.101 Utifrån socialkonstruktionismens 

antaganden att vi skapar vår kunskap om verkligheten i en kulturell och social kontext 

som förändras över tid, där vi i sociala processer kämpar om vad som kan sägas vara 

sant eller falskt, bygger vi gemensamt upp en världsbild där vissa handlingar är 

naturliga och accepterade medan andra är otänkbara. Detta exemplifieras genom den 

världsbild som läromedlen förmedlar angående kvinnor, där den acceptabla och 

naturliga handlingen är att ingå äktenskap med en man och föda hans söner, medan 

kvinnor utanför äktenskap, så som ogifta och änkor, står som en motpol till detta.102      

 

Den kvantitativa innehållsanalysens resultat visar att det är endast i en kategori i ett 

av sex undersökta kapitel där kvinnor nämns i brödtexten oftare än män. Dock finns 

även ett till exempel där kvinnor förekommer oftare än män och då handlar det om 

frekvens på bilder i ett annat kapitel. Det är en tydlig manlig dominans som finns i 

läromedlen, men den uttrycks på något olika sätt beroende på religion. I buddhismens 

kapitel är fokus på religionens praxis som ofta beskriver både munkar och nunnor. 

Trots det visar den kvantitativa undersökningen en överrepresentation av män, även 

efter att begrepp och personer, så som religionens grundare, ledare, munkar och 

nunnor, som annars kan motivera en skev könsfördelning, exkluderats. Det bör dock 

nämnas att ett av kapitlen om buddhism för en diskussion om begreppet feminism, 

vilket kan vara läromedelsförfattarens försök till en mer könsmedveten diskurs om 

religion. I hinduismens kapitel uttrycks den manliga dominansen med att män nämns 

i en majoritet av kapitlens avsnitt medan kvinnor marginaliseras till några få utvalda. 

Den kvalitativa analysen visar att avsnitten där kvinnor förekommer främst handlar 

om äktenskap och ger en endimensionell bild av kvinnor i hinduismen. Kvinnor 

beskrivs alltså utanför religiös praxis medan religionen beskrivs utifrån utövare utan 

bestämd könstillhörighet, exempelvis människan eller hinduer. Det framstår som om 

läromedelsförfattarna beskriver religionen utifrån den patriarkala samhällskontext 

där religionen har sitt ursprung, vilket kan liknas vid Härenstams resultat i hans 

                                                 
99 Hellman 1998, s. 56.  
100 Skolverket 2011, s. 5.   
101 Gunneflo Martens 2011, s. 16.  
102 Hellman 1998, s. 56.  
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avhandling Skolboks-islam. Han menar att det som är kulturellt och socialt betingat för 

ett specifikt land blir en beskrivning för hela religionen.103 Den hinduiska kvinnan 

framställs i en traditionellt patriarkalisk kontext som kanske inte är gällande i alla 

hinduiska samhällen. Denna framställning av kvinnor i hinduismen blir problematisk 

då den inte ifrågasätts eller fördjupas.  

 

Vid analys av läromedlens kapitel om buddhism kan det sägas, med stöd av den 

sociala dominansteorin, att män värderas högre än kvinnor. I läromedlen beskrivs att 

nunnor alltid är underordnade munkar i den buddhistiska religionen. Detta är givetvis 

problematiskt i sig men att läromedelsförfattarna inte ger några ytterligare 

kommentarer som kan förklara det som framstår som oerhört könsdiskriminerande 

ger ett intryck av att detta är en allmänt accepterad ordning. Både själva religionen och 

läromedelskapitlen förmedlar en hierarki där män är överordnade. Trots att det finns 

en ledarfunktion som kan innehas av både män och kvinnor, bodhisattvor, finns 

endast exempel på män i ledarpositioner. Enda undantaget är den kvinnliga ledaren 

Chen Yen som omnämns i en bildtext i ett av läromedlen. Även i kapitlen om hinduism 

kan den sociala dominansteorin påvisa att det finns en dikotomi mellan män och 

kvinnor och därigenom en hierarki som tar sig i uttryck i en sexistisk form. Kvinnans 

roll reduceras till att vara beroende av mannen, vilket inte problematiseras av 

läromedlen. Det är både en hierarki och heteronormativitet som läromedlen skildrar 

utan att kommentera. Trots att läromedel måste generalisera i beskrivningar av 

religioner måste läromedelsförfattare diskutera företeelser i religioner som strider mot 

skolans värdegrund.     

 

Som tidigare visats i Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? genomsyras 

läromedlen av en heteronormativ ordning, vilket även är fallet för de läromedel som 

denna studie har analyserat.104 Läromedlen har ett heterosexuellt perspektiv på de 

relationer som beskrivs, vilka alltid är i samband med äktenskap. Äktenskapet 

beskrivs alltid utifrån man och kvinna vilket innebär att heterosexualitet inte behöver 

nämnas utan tas för givet. Den enda gången sexualitet som begrepp faktiskt skrivs ut 

är i kapitlet om hinduism i Religion 1. Där berörs homosexualitet med endast en 

mening och i en negativ kontext. Som Bromseth skriver i Normkritisk pedagogik 

förmedlar läromedel det heterosexuella livet som norm medan homosexualitet 

beskrivs som något marginaliserat och avvikande.105 Sättet som läromedlen Religion 1, 

Religion 1 för gymnasiet och Religion och sånt presenterar kunskap om hinduism bidrar 

                                                 
103 Härenstam 1993, s. 254f.  
104 Skolverket 2006, s. 38f.  
105 Bromseth 2010, s. 29f.  
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till att normer reproduceras, vilket kan förklaras utifrån socialkonstruktionismens 

nyckelpremisser där normer är ett resultat av sociala och kulturella processer. 

Bromseth menar att skapandet och upprätthållandet av normer egentligen handlar om 

komplexa maktrelationer, och dessa kan placeras in i en hierarki enligt teorin om social 

dominans.106 Enligt teorin är institutioner en arena där gruppbaserat förtryck skapas 

och vidmakthålls, och skolans värld kan ses som en sådan institution. Läromedlen 

förmedlar en heteronorm genom att skapa en diskurs där homosexualitet är 

hierarkiskt underordnat. Den kritik som därför kan framföras är att 

läromedelsförfattarna missar att inkludera diskussioner om sexuella läggningar, då 

det i läroplanens centrala innehåll och syfte för religionskunskap står att religioner ska 

studeras och analyseras bland annat utifrån sexualitet.107 Trots att religioner kan 

fördöma sexuella läggningar utanför heteronormen är verkligheten mycket mer 

komplicerad än så, och därför är läromedelsförfattarnas mycket bristande diskussion 

om sexuella läggningar ett allvarligt problem. Läromedel får inte göra misstaget att 

anta att alla inom skolan tillhör en och samma sexuella läggning, vilket annars kan få 

konsekvensen av att läromedel blir ett verktyg för exkludering.    

 

Härenstam har påpekat både i boken Kan du höra vindhästen? från 2000 och i 

Skolverkets rapport från 2006 att läromedel på ett begränsat antal sidor ska spegla 

verkligheten, vilket är något han menar är problematiskt.108 Läromedelsförfattarna gör 

ett urval som presenteras som representativt för religioner. Som tidigare forskning 

visat har en ensidig framställning av kvinnan gjorts i läromedel, vilket därför kan 

uttolkas som något gällande för hela religionen. Verkligheten är mer komplex än så 

och därför är det viktigt att läromedelsförfattarna lyfter fram exempelvis patriarkala 

strukturer som religioner kan ha och för en diskussion kring det. Som studien påvisat 

förekommer inte sådana diskussioner, och kvinnor beskrivs som bundna till ett 

patriarkalt system både samhälleligt och religiöst.    

 

Studien kan påvisa flera liknande beskrivningar av religioner med vad som har 

presenterats i tidigare läromedelsgranskningar. Skolverkets rapport 285, som 

undersökt läromedel till läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94, visar att män har en 

dominerande roll i läromedlens exempel och att det finns en underliggande 

heteronorm. Samma resultat har påträffats i de läromedel som undersökts i denna 

studie. Härenstams avhandling Skolboks-islam påvisar ett liknande resultat, då kvinnan 

många gånger i läromedlen framställs som underordnad mannen.109 Resultatet för 

                                                 
106 Bromseth 2010, s. 30.  
107 Skolverket 2011, s. 137f.  
108 Härenstam 2000, s. 75; Skolverket 2006, s. 33.  
109 Härenstam 1993, s. 244; Skolverket 2006, s. 31. 
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denna studie visar att minoriteter, flera sexualiteter och kvinnors religionsutövning 

osynliggörs, vilket även tidigare undersökningar påtalat. Förklaringen till det kan vara 

att religioner faktiskt är patriarkalt strukturerade och att det därför inte går att undvika 

en mansdominerande framställning. Studien hävdar att läromedelsförfattarna bör 

problematisera denna struktur och visa på att det faktiskt finns variationer inom alla 

religioner. Det är de undervisande lärarna som är ytterst ansvariga för att följa kursens 

centrala innehåll, som bland annat fast slår att religion ska studeras utifrån kön och 

sexualitet, och läromedlen bör därför vara bättre anpassade för Lgy 11.       

 

Då Otterbeck granskade islam i läromedel till religionskunskap A påvisade han att 

läromedelsförfattarna ofta beskrev religionen med en blindhet för kön och genus. 

Beskrivningarna av religionen framställdes som allmänna för alla utövare men i 

praktiken var det beskrivningar gällande män, det vill säga homo religiosus.110 I de 

undersökta läromedlen är författarna noga med att ange om den religiösa praxis är 

specifikt för kvinnor eller män. Dock handlar exemplen till övervägande del om mäns 

religiösa praxis. Alltså har läromedelsförfattarna frångått det perspektiv som 

begreppet homo religiosus innebär, men missat att belysa mer av kvinnors religiösa 

praxis.  

 

En svårighet som studiens författare har brottas med är bildtolkning, vilken har utgått 

från traditionella könskaraktäristiska framställningar. Det kan te sig självklart vem 

som är kvinna eller man, men det har genererat fler diskussioner än väntat då 

författarna tolkat bilder på olika sätt. Detta visar på svårigheten med att avgöra kön 

utifrån bilder. Dock har den största svårigheten med studien varit att undersöka 

läromedlens framställning av kön och sexualitet och att inte på samma gång kritisera 

religionens patriarkala struktur. Då religioner i sin utformning många gånger är 

patriarkalisk kan inte studien kritisera läromedelsförfattarna när de presenterar 

religionerna utifrån det perspektivet. Det som kritiseras är den bristande diskussionen 

om de patriarkala strukturerna. Skolans uppdrag är att fostra goda 

samhällsmedborgare där värdegrunden som utgörs av jämställdhet mellan könen, 

människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde, individens frihet och 

integritet och solidaritet mellan människor är oerhört viktig.111 Detta centrala uppdrag 

måste därför återspeglas i skolans läromedel, vilka måste ifrågasätta rådande normer 

och analysera sina ämnen utifrån flera olika perspektiv. 

  

                                                 
110 Otterbeck 2004, s. 60.  
111 Skolverket 2011, s. 5.  
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9 Avslutande reflektion 

Studien har beskrivit hur kön och sexualitet framställs i tre läromedel för den svenska 

skolan. För att få en mer övergripande bild av religionskunskapsläromedel i svenska 

skolor måste denna studie utökas till att omfatta fler läromedel. Det studien kan påvisa 

är endast vad som framkommer i de tre utvalda läromedlen, vilket är att det finns en 

manlig dominans och heteronormativitet som inte diskuteras i någon större 

utsträckning. I en senare studie skulle det också vara intressant att inkludera intervjuer 

med verksamma religionslärare, för att undersöka huruvida de uppmärksammar 

eleverna på läromedlens tillkortakommanden.    
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