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Abstract 

The aim of this paper is to examine how gender and religion is described and portrayed in 
relation to one another in Swedish textbooks. The research questions used in order to 
reach the aim of the study is what interpretation of gender and feminism is represented in 
the textbooks and is the gender perspective consistent regarding all religions described in 
the textbooks, or does it vary depending on which religion that is described? 
 
This study is based on four Swedish textbooks used when teaching religion in Swedish 
upper secondary school. The books chosen are published after the most recent curriculum 
for the upper secondary school, published in 2011. The curriculum gave new directions 
stating that questions of gender in relation to religion should be a part of the education. 
The material is subject for qualitative content analysis and the extracts are analysed with 
Judith Butler’s performativity theory and three feminist theories. The feminist theories 
used are based on three different perspectives – biological determinism, social construc-
tivism and postcolonialism.  
 
The result of the study shows a lack of postcolonial feminist perspective, while a biologi-
cal approach towards gender is dominating the textbooks. Representation of gender as a 
social construction occurs, but not as frequently as the biological approach. In addition to 
this result the study also shows that the gender perspective represented varies depending 
on which religion being described. The representations regarding Hinduism and Islam are 
dominated by a biological approach towards gender, while the authors present a broader 
perspective on Christianity.    
 
 
 
Nyckelord: religion, genus, läroböcker, performativitet, feminism, kvalitativ innehållsa-
nalys 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 
Skolväsendet och media är de två kanaler genom vilka de flesta ungdomar får sina 
grundläggande kunskaper om religion. Skolan har således möjlighet att påverka 
diskursen om religion och med denna möjlighet följer ett ansvar (Löfstedt, 
2012:9-10). Under 2000-talet har även en intensiv diskussion i svensk media förts, 
där man framhållit att religion snarare är någonting politiskt än någonting som 
endast berör de som tillskriver sig en särskild religiös trosuppfattning (Sultan Sjö-
quist, 2009:7). Skolans makt och möjligheter i kombination med denna offentliga 
diskussion har bidragit till att religionskunskapen i skolan satts under lupp för att 
undersökas och utvärderas.  
 
I diskussionen om religion är det bland annat relevant att ta hänsyn till frågor som 
representation. I en svensk kontext äntrade ett feministiskt och genusvetenskapligt 
perspektiv det akademiska religionsvetenskapliga studiet i slutet av 1990-talet, 
men det var först 2011 man lät skriva in frågor om kön i läroplanen för grund- och 
gymnasieskolan. Idag står det i kapitlet om religionskunskap att ”undervisningen 
ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan förhålla 
sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund” (Skol-
verket, 2011:137). Detta är ett tydligt tecken på att relationen mellan religion, kön 
och genusfrågor kommit att bli en viktig del av det religionsvetenskapliga studiet. 
Detta har dock inte varit helt oproblematiskt. Jonas Svensson, docent i religions-
vetenskap med islamologi som inriktning, konstaterar att äldre läroplaners jäm-
ställdhetsfokus fått som konsekvens att islam kommunicerats som en religion i 
anslutning till vilken det är extra angeläget att diskutera frågor om kvinnosyn och 
könsroller. Genom att inte ge dessa frågor lika stort utrymme i förhållande till alla 
religioner förmedlas en skev bild av vilka kontexter som kan betraktas som patri-
arkala (Svensson, 2011:108).  
 
Även i den statliga utredningen Utbildningens dilemma från 2006 konstateras att 
frågor om genus och kön får mer, och eventuellt oproportionerligt mycket, upp-
märksamhet i relation till islam, samt att läromedlen tenderar att skapa en känsla 
av ”vi och dem”, där ”vi” ska beteckna de kristna och ”dem” muslimerna (Kamali, 
2006). Det tycks knappast råda något tvivel om att läroböcker i religionskunskap 
kan vara en faktor som påverkar vår förståelse av olika religioner och i förläng-
ningen även för andra människor.  
 
Mot bakgrund av detta vill jag undersöka spänningsfältet religion och genus i 
undervisning. Hur ser det egentligen ut när läroboksförfattare diskuterar kön och 
genus? Denna fråga har väckt mitt intresse och det är utifrån den ett syfte och frå-
geställningar för denna uppsats arbetats fram.  
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1.1. Syfte och mål 
I läroplanen för gymnasiet, utgiven 2011, står det att undervisningen i religions-
kunskap ska behandla frågor om ”religion i relation till kön, socioekonomisk bak-
grund, etnicitet och sexualitet” (Skolverket, 2011:137). Med utgångspunkt i detta 
har syftet för denna uppsats arbetats fram.  
 
Syftet med denna uppsats är att genom kvalitativ innehållsanalys undersöka hur 
genus och religion framställs och skapas i förhållande till varandra i svenska relig-
ionsläroböcker.  

1.2. Frågeställning 
Med utgångspunkt i en teoretisk diskussion om feminism och med performativitet 
som analytiskt verktyg ämnar jag undersöka följande frågor: 

• vilken förståelse av genus och feminism representeras i läroböckerna och  
• är genusperspektivet konsekvent för varje enskild bok eller varierar det be-

roende på vilken religion som diskuteras?  

1.3. Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till att behandla fyra läroböcker i religionsvetenskap för 
gymnasiet, samtliga utgivna efter 2011. Vad som föreligger valet av detta tidsin-
tervall är att den senaste och därmed den aktuella läroplanen för gymnasieskolan 
utkom 2011, i vilken det för första gången anges att undervisningen i religions-
kunskap ska behandla frågor om kön. Med anledning av studiens syfte anser jag 
därför att det inte är relevant att analysera äldre läroböcker.    
 
Det urval av analysmaterial jag valt ur läroböckerna är framställningar av kristen-
dom, islam, judendom, hinduism och buddhism. Det valet har jag gjort eftersom 
en analys av läroböckernas samtliga innehåll skulle bli alltför omfattande, samt att 
läroplanen från 2011 riktar sitt fokus mot de så kallade ”världsreligionerna”, vilka 
ofta begränsas till dessa fem. Valet av läroböcker utgivna så nyligen som 2011 
och framåt är även baserat på det faktum att det saknas undersökningar med lik-
nande syfte gjorda på litteratur utgivna inom detta tidsintervall. Liknande under-
sökningar har onekligen gjorts tidigare, men då på litteratur äldre än från 2011.  
 
Uppsatsen avgränsas även till att enbart behandla läroböckernas texter. Det bety-
der att bilder och annat material presenterat i läroböckerna utesluts.  

1.4. Forskningsgenomgång 
I följande avsnitt ämnar jag presentera en del av den tidigare forskning med rele-
vans för mitt syfte som bedrivits inom området. En omfattande mängd studier och 
analyser har gjorts på hur olika religioner behandlar frågor om kön och genus, hur 
representationen av kvinnor och män ser ut i framställningar av religionerna samt 
hur olika religioners kvinnosyn framställs i litteratur. En del forskning syftar till 
att problematisera den könsmaktsordning som religioner hjälpt till att skapa och 
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fortsätter reproducera, medan annan forskning syftar till att ifrågasätta den bild av 
religionernas patriarkala strukturer som förmedlas i olika sammanhang. Här följer 
ett urval av tidigare studier, utvalda med anledning av dess relevans för mitt syfte. 
 
Jeanette Sky (2009) har undersökt hur patriarkala maktstrukturer tar sig uttryck 
inom kristendom, islam, new age och hinduism. Hennes bok Genus och religion 
är en omfattande studie av hur könen porträtteras i religionerna. Sky menar att ett 
genusperspektiv på religion är relevant eftersom religioner inte bara skapar en 
historisk och kulturell kontext, utan också bidrar till att producera och reproducera 
förställningar om makt. Religionerna har genom historien ordnat samhällen och 
därmed även påverkat vår förståelse av kön. Sky problematiserar även framställ-
ningen av religioner och religionshistoria i läroböcker. Hon menar att läroboks-
framställningar av religioner och religiösa företeelser tenderar att vara könlösa, 
vilket i realiteten innebär att de är skrivna ur mannens perspektiv. Vidare hävdar 
hon att läroböcker i de fall då de faktiskt tar hänsyn till kvinnans religiositet ofta 
börjar med att förklara religionen på ett allmänt sätt, varpå ett kapitel om kvinnans 
religiositet följer. Budskapet denna disposition sänder läsaren är, enligt Sky, att 
mannen är normen för den religiösa utövaren.  
 
Det finns även forskning som problematiserar den ifrågasättande bilden av relig-
ionernas kvinnosyn och maktstrukturer, med syftet att undersöka vilken bild av 
religionerna som förmedlas i läromedel. Kamali (2006:51-69) diskuterar i den 
statliga utredningen Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och andrafi-
erande praxis den bild av religioner läroböcker i religionskunskap förmedlar, med 
slutsatsen att kristendom betraktas som vår religion och de övriga religionerna de 
andras. En mer nyanserad och förskönad bild ges av kristendomen än av andra 
religioner, vars beskrivningar är snäva och generaliserande. Även om studien inte 
specifikt syftar till att undersöka hur genusföreställningar reproduceras i läro-
böcker i religion konstaterar Kamali att det finns en viss inkonsekvens gällande 
hur kvinnosynen inom olika religioner porträtteras. Frågor om kvinnosyn, repre-
sentation och patriarkala maktstrukturer tenderar enligt Kamali att skildras fram-
förallt i förhållande till islam och hinduism, medan frågorna lämnas oberörda i 
relation till andra religioner. Muslimska och hinduiska kvinnor tenderar att por-
trätteras som isolerade, underställda och outbildade och den patriarkala köns-
maktsordningen framstår som isolerad till vissa religiösa kontexter. Kamali menar 
att frågor om genus, tillsammans med porträttering av religioner ur andra 
aspekter, bidrar till skapandet av vi och dem. Vi tillhör religionen kristendom, en 
religion där det av porträtteringen att döma inte finns någon större problematik 
gällande patriarkala strukturer och kvinnosyn, medan de tillhör islam eller hindu-
ism vilka av porträtteringen att döma är kvinnoförtryckande religioner.  
 
I en studie av läroböcker som använts som underlag till Skolverkets rapport I en-
lighet med skolans värdegrund? (Berge & Widding, 2006), med syfte att under-
söka om läromedel lever upp till de krav skolans värdegrund ställer på undervis-
ningen, konstateras att samtliga läroböcker som använts vid studien behandlar 
frågor om kön. Hur dessa frågor kommuniceras varierar dock beroende på vilken 
lärobok samt vilken religion som behandlas. Medan vissa böcker låter genusper-
spektivet genomsyra hela texten framställs frågor om kön och genus i andra som 
någonting vid sidan av. Författarna identifierar misstänkliggörande av religiösa 
kvinnor, som antingen betraktas som farliga eller som kuvade under mannen. 
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Berge och Widding (2006:18) problematiserar även det faktum att religiösa kvin-
nors skäl till religiösa uttryck, såsom exempelvis bärande av slöja, av läroboksför-
fattare ifrågasätts och betraktas som tecken på kvinnoförtryck och en patriarkal 
struktur inom religionen.    
 
Även Jonas Svensson, docent i religionsvetenskap vid Linnéuniversitetet och hög-
skolan i Halmstad (2011:108) hävdar att frågor om genus och kvinnosyn ägnas 
betydligt större uppmärksamhet i relation till islam än till andra religioner, såväl i 
läroböcker som i den offentliga debatten. Han menar att den debatt om kvinnoför-
tryck och patriarkala strukturer som pågår inom islam framstår som en större de-
batt än den som förs om samma frågor i andra religiösa kontexter, vilket inte är 
representativt för verkligheten. Han framhåller vikten av att i undervisningssam-
manhang ta exempel på kön och genusfrågor hämtade från en svensk kristen kon-
text i syfte att möjliggöra jämförelser.  
 
Som forskningsöversikten ovan visar finns forskning om hur kvinnor, genus och 
kön kommuniceras såväl inom religionerna som i porträtteringar av dem. Det 
finns även forskning som problematiserar den bild av religionerna som denna por-
trättering bidrar till att skapa. Dessa skiljer sig dock från min uppsats, då jag avser 
undersöka hur genus och religion framställs och skapas i förhållande till varandra 
i svenska religionsläroböcker utgivna sedan läroplanen 2011.  

1.5. Material 
Det material som analyseras i denna uppsats är texter ur ett antal läroböcker i re-
ligion för gymnasieskolan, utgivna i anslutning till läroplanen från 2011. Jag har 
valt att avgränsa mig till fyra böcker. Denna avgränsning har gjorts för att studien 
ska rymmas inom ramarna för en kandidatuppsats, samt för att denna mängd räck-
er då studien genomförs med kvalitativ metod. De fyra böcker som valts ut är Re-
ligion – helt enkelt (2012) av Börge Ring, Religion: för gymnasiet 1 (2012) av 
Lennart Göth, Katarina Lycken Rüter och Veronica Wirström, Religion 1 (2012) 
av Birgitta Thulin och Sten Elm och Söka svar (2012) av Leif Eriksson och Malin 
Mattsson Flennegård. Materialet valdes utifrån att dessa läroböcker är utgivna vid 
olika förlag, att de är skrivna av olika författare samt att de är utgivna eller revide-
rade i enlighet med läroplanen från 2011.  
 
Att det empiriska material som analyseras i denna studie består av fyra böcker gör 
att studien inte blir representativ för alla de böcker som används i religionskun-
skap för gymnasiet, men för att öka bredden har jag sett till att analysera litteratur 
utgiven vid några olika förlag. Eftersom min studie kommer sakna denna bredd 
har jag istället sett till att studien blir djup och detaljerad. Genom att utesluta läro-
bokstexter om vad läroböckerna kallar ”livsåskådningar” och istället fokusera på 
de stora religionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism avser 
jag skapa detta djup.  
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1.6. Begreppsdefinition  
I denna uppsats används begreppet framställning frekvent. Det är därför relevant 
att beskriva vad som avses med detta begrepp, vilket jag i detta avsnitt ämnar göra 
med hjälp av Per Jegebäcks definition presenterad i Said (1993:450-451).  
 
Framställning kan betraktas som den svenska motsvarigheten till engelskans re-
presentation, då ordet framställning innefattar betydligt mer än svenskans repre-
sentation. Begreppet framställning, så som det används i denna uppsats, innefattar 
såväl begreppen representation, presentation och föreställning – men kan även 
påvisa frånvaron av dessa. Begreppet framställning bör förstås som ett diskursivt 
begrepp som problematiserar ett essentialistiskt förhållningssätt till fenomen, 
identiteter och karaktärer (Jegebäck, 1993:450-451).  
 
I denna uppsats används begreppet framförallt i resultatkapitlet, där jag lyfter fram 
vilka framställningar läroboksförfattarna väljer att återge i läroböckerna. Genom 
detta ordval reserverar jag mig från att diskutera hur lärobokstexterna förhåller sig 
till en eventuell sann beskrivning av religion, då detta inte är studiens syfte. Istäl-
let hjälper begreppet till att förstå läroboksframställningar som en diskursiv prak-
tik.  
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Presentation av teorier 
I detta kapitel avser jag presentera det teoretiska ramverk inom vilket jag analyse-
rar mitt empiriska material. Nedan kommer jag presentera performativitetsteorin, 
särartsfeminism, likhetsfeminism och postkolonial feministisk teori. Performativi-
tetsteorin kommer i denna uppsats fungera som min analytiska lins, medan de tre 
feminismerna har en mer aktiv funktion i uppsatsen. I kapitlet ämnar jag även 
presentera den arbetsmodell som beskriver hur jag arbetar med teorierna.  

2.1.1. Performativitet 
I denna uppsats används Judith Butlers (1999) teori om performativitet som hu-
vudsakligt analytiskt verktyg. Performativitet är ett socialkonstruktivistiskt be-
grepp som kan förstås som något som hjälper oss att undersöka hur sociala prakti-
ker och konstruktioner skapas. Genom att använda detta begrepp kan man avtäcka 
hur fenomen som exempelvis kön och genus konstrueras. Begreppet performativi-
tet har likheter med Michel Foucaults begrepp diskurs, vilket är en benämning på 
hur fenomen som exempelvis det normala och det avvikande skapas genom hur 
man framställer vissa företeelser. Termen performativitet har använts i en mängd 
olika teorier och discipliner, men i denna uppsats bör den förstås i anknytning till 
genusteori. 
 
Butler applicerar termen performativitet på konstruktionen av kön och genus och 
menar att vi genom hur vi handlar och agerar skapar en förståelse för dessa feno-
men. Genom att upprepa en handling och en förståelse framstår dessa fenomen 
som stabila och självklara, men genom att förändra praktiken kring dessa fenomen 
kan man skapa en ny förståelse för dess innebörd. När vi istället handlar på det 
sätt vi gjorde senast, och på så sätt upprepar oss, får det konsekvensen att normer 
skapas, exempelvis genus- och könsnormer. Detta skapande av normer pågår i 
olika former, exempelvis i hur man i text skriver om vissa praktiker som anses 
bundna till kön och genus. Butler menar att dessa kategorier och identitetsmarkö-
rer som är normerande är problematiska eftersom de fungerar normaliserande och 
kan gynna de förtryckande strukturerna. Kortfattat kan man beskriva begreppet 
performativitet som något som hjälper oss att förstå hur genus skapas (Butler, 
1999). 
 
Butlers teori om performativitet fungerar i denna uppsats som en förståelse för 
vad genus och kön är. Min utgångspunkt då jag granskar mitt empiriska material 
är att vår förståelse för genus och kön skapas genom den rådande diskursen om 
dessa begrepp. I denna uppsats betraktas alltså inte kön och genus som stabila 
kategorier med givna egenskaper, utan istället som någonting socialt konstruerat 



 10 

och föränderligt. I enlighet med uppsatsens syfte, att ta reda på vilken bild som 
förmedlas av genus och kön, är jag intresserad av att undersöka vilka genusper-
spektiv som finns representerade i läroböcker i religionskunskap. Detta gör det 
nödvändigt att presentera ytterligare ett antal genusteorier vilka jag söker efter i 
det empiriska materialet. Dessa teorier presenteras i detta kapitel som tre olika 
slags feminismer.  

2.1.2. Feminism  
När man talar om feminism är det värt att påpeka att det finns många definitioner 
av begreppet, vilket gör det möjligt att tala om olika typer av feminismer snarare 
än en sammanhållen rörelse. Dessa feminismer skiljer sig bland annat åt genom 
deras syn på förhållandet mellan könen (Gemzöe, 2002:12). Denna uppsats av-
gränsas till att behandla tre typer av feminism; särartsfeminism, likhetsfeminism 
och postkolonial feminism. Dessa tre har valts eftersom de är utbredda och etable-
rade teoribildningar med tydliga inriktningar, vilket gör dem enkla att särskilja. 
Begreppen särarts- och likhetsfeminism är emellertid inte isolerade till sig själva, 
utan utgör ett slags grundsyn i andra feminismer.  

Särartsfeminism 
Särartsfeminismens analys av omvärlden grundar sig i biologismen. Jean-Jacques 
Rousseau brukar ses som en av de stora filosofer som uttryckt ett särartstänkande 
förhållningssätt till relationen mellan kvinna och man. Han menade att kvinnor 
och män är olika och att dessa olikheter grundade sig i biologiska skillnader mel-
lan könen. I sin bok Émile från 1762 beskriver han hur barn bör uppfostras och 
gör då skillnad på vilken uppfostran som är lämplig för en flicka respektive en 
pojke. Även senare tänkare har formulerat liknande biologistiska förhållningssätt 
till könshierarkins orsaker. Detta essentialistiska synsätt går bland annat att finna i 
radikalfeminismen, då man väljer att medelst detta synsätt förklara den patriarkala 
samhällsordningens uppkomst. Särartsfeminismen bör emellertid inte förväxlas 
med biologister som legitimerar den patriarkala samhällsordningen med könens 
natur, utan ska förstås som en förklaring till varför denna samhällsordning upp-
stått och som ett grundantagande som kan vara behjälpligt då denna ordning kriti-
seras (Gemzöe, 2002:49). Traditionellt har kvinnor och män beskrivits som 
varandras motsatser och därmed tillskrivits olika egenskaper och sysslor. Män har 
tillskrivits förnuft och rationalitet medan kvinnor tillskrivits känslosamhet. Samti-
digt har det feminina, känslosamma och irrationella betraktats som mindre önsk-
värda egenskaper medan det manliga och rationella betraktats som eftersträvans-
värt (Gustafsson Lundberg, 2011:12). Filosofen Genevieve Lloyd menar att man i 
en västerländsk diskurs kopplat den manliga rationaliteten till makt över natur-
krafter och transcendens, vilket påverkat diskursen om religiösa människor 
(Lloyd, 1993:39-59).  

Likhetsfeminism 
Den andra feminismen jag använder mig av i denna uppsats är likhets-, eller 
likartsfeminismen. Även denna analys av kön återfinns i en mängd andra feminist-
iska teorier. Likhetsfeminister har till skillnad från särartsfeminister en konstruk-
tivistisk syn på kön, vilket innebär att man betraktar kön som någonting som 
skapas socialt, kulturellt och historiskt. Anledningen till att män och kvinnor i 
vissa fall är olika beror inte på dess natur eller biologi, istället härleds olikheterna 
till den socialisering och uppfostran vi fått (Gemzöe, 2002:39).  
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Även likhetsfeminismen återfinns i radikalfeminismen, men den har varit särskilt 
framträdande i liberalfeministiska tankeströmningar. Inom denna inriktning menar 
man att kvinnor och män inte har några biologiska olikheter som yttrar sig i egen-
skaper förutom de fysiologiska attributen. Att kvinnor skulle vara mer omhänder-
tagande, intuitiva och känslosamma och män rationella och självständiga förkastas 
alltså i denna tankeriktning, där man istället menar att det bara finns ett slags 
människa vilken känns igen på hennes förnuft (Gemzöe, 2002:39).  

Postkolonial feminism 
Den tredje feministiska inriktningen som används i denna uppsats är den postkol-
oniala feminismen. Denna skiljer sig från de två ovanstående då den inte främst 
rör könens natur. Den postkoloniala feminismen växte fram som ett svar och en 
kritik mot de dominerande feministiska inriktningarna, vilka betraktas som rasist-
iska och ignoranta mot det faktum att kvinnor med olika klasstillhörighet och et-
nicitet bär på olika erfarenheter. Postkolonialt feministiskt tänkande kritiserar den 
vita medelklasshegemonin som låtits definiera feminism (Gemzöe, 2002:26-27).  
 
Med utgångspunkt i detta har postkolonial feminism vuxit fram – en feministisk 
tankeriktning som inbegriper ett intersektionellt perspektiv där rasism och vithets-
norm kritiseras. Postkoloniala tänkare menar att den feminism och analys av sam-
hället som vita västerländska feminister gjort vilar på en snäv förståelse av verk-
ligheten, där fenomen som upplysning, sekularisering och förnuft betraktats som 
självklarheter. Genom att ifrågasätta de maktstrukturer som även finns inom 
feminismen önskar man bana väg för fler röster att komma till tals. Den postkol-
oniala feministiska teorin tar hänsyn till de globala maktstrukturerna som uppstått 
till följd av kolonialismen och kapitalismen. Genom att koppla samman fenomen 
som sexism och rasism bidrar den postkoloniala feminismen med ett intersektion-
ellt perspektiv, vilket saknats hos den västerländska feminismen, som varit nor-
men länge (de los Reyes, 2011:31-32).  

2.2. Arbetsmodell 
Detta kapitel fungerar som en förklaring av hur jag i denna uppsats tillämpar mitt 
teoretiska ramverk på mitt material i analysen. Det är nödvändigt då jag använder 
mig av mina teorier på olika sätt.  
 
Butlers teori om performativitet fungerar i denna uppsats som ett par glasögon 
genom vilka jag ser på mitt material. Performativitetsteorin fungerar i denna upp-
sats som en kontextualisering och en förklaring av mitt personliga förhållningssätt 
till det material jag undersöker. Performativitetsteorin kommer inte aktivt testas 
för att verifieras eller falsifieras i denna uppsats, utan dess funktion är snarare ett 
förhållningssätt till återkommande begrepp såsom kön och genus. Teorin hjälper 
mig att positionera mig i förhållande till mitt material.  
 
Då det ligger utanför uppsatsens syfte att diskutera huruvida läroboksförfattarna 
kan betraktas som representanter för en viss feminism är det inte möjligt att an-
vända feminismerna för att kategorisera lärobokstexterna. Istället används femin-
ismerna som en kritik och ett ifrågasättande av de framställningar som finns re-
presenterade i läroböckerna. I denna uppsats fungerar analyskapitlet som det ut-
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rymme där lärobokstexterna blir föremål för feministisk kritik. Genom detta ar-
betssätt fungerar feminismerna som ett teoretiskt bollplank mot vilket jag diskute-
rar hur genus och religion representeras i läroböcker. Det gör att feminismerna 
presenterade i teorikapitlet, till skillnad från Butlers performativitetsteori, kommer 
ha en mer aktiv funktion i uppsatsen.  
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Kapitel 3 Metod 

I följande kapitel presenteras mitt metodval samt hur jag gått tillväga för att till-
lämpa min metod. I kapitlet återfinns även en beskrivning och motivering till vil-
ken disposition jag använt i resultat- och analyskapitlen.  

3.1. Kvalitativ innehållsanalys 
Metoden som tillämpas i denna uppsats är kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativa 
metoder används med fördel då forskaren ämnar skaffa djupare kunskap om ett 
ämne än vad som är möjligt då en kvantitativ metod tillämpas. Kvalitativ metod 
lämpar sig väl för analys av texter, exempelvis analys av böcker eller intervjuer 
(Patel & Davidson, 2003:118-119). Genom intensiv läsning av materialet kan man 
genom kvalitativ innehållsanalys avtäcka dolda teman och tendenser i materialet, 
samt hitta det väsentliga men outtalade i texterna (Bryman, 2011:505-506).  
 
Jag anser att denna metod är lämplig för min uppsats, då det jag söker i texterna 
inte nödvändigtvis finns formulerat, utan snarare går att utläsa mellan raderna. För 
att ta reda på vilket genusperspektiv som finns representerat i läroböckerna krävs 
att jag gör en tolkning av materialet. Detta leder till att en kvalitativ form av inne-
hållsanalys lämpar sig bättre än dess kvantitativa motsvarighet.  
 
Patel och Davidson (2003:120) menar att det inte finns något förutbestämt sätt att 
arbeta med kvalitativ analys av textmaterial. Hur forskaren arbetar med metoden 
bestäms av forskaren själv och därför är det relevant att beskriva hur man gått 
tillväga. I denna uppsats appliceras kvalitativ innehållsanalys på fyra läroböcker i 
religionskunskap och processen följer en modifierad variant av Altheides (2004) 
modell presenterad i Bryman (2011:505-506). Denna modell utgörs av sex steg 
och ser ut på följande vis:  

 
1. problemformulering fastställs,  
2. materialet som är mål för undersökning kontextualiseras,  
3. urval av ett mindre antal texter görs,  
4. kategorier som kan styra insamlingen arbetas fram och 
5. kategorierna testas på materialet samt 
6. kategorierna och schemat för insamlingen tillspetsas och revideras 

(Bryman, 2011:505-506).  
 
I denna uppsats har jag utgått från denna modell. Utifrån de frågeställningar och 
det syfte som ligger till grund för uppsatsen har jag formulerat ett syfte och en 
frågeställning som sedan kontextualiserats. I denna uppsats utgör Judith Butlers 
performativitetsteori ett viktigt teoretiskt ramverk och fungerar därför som en 
kontextualisering av materialet. Istället för att, som Bryman föreslår, välja ut fasta 
kategorier för att styra insamlingen av materialet höll jag mig till de ganska svä-
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vande kategorierna kön och genus. Detta val gjordes då lärobokstexterna med re-
levans för mitt syfte inte var tillräckligt omfattande för studien skulle gynnas av 
smalare och mindre kategorier. För att inkludera allt material av relevans för stu-
dien lät jag kategorierna kön och genus styra urvalet.  
 
Resultatet av en kvalitativ innehållsanalys blir en text bestående av citat hämtade 
ur det empiriska materialet, egna tolkningar och analys (Patel & Davidson, 
2003:120). I denna uppsats kommer resultat och analys att delas upp i varsitt kapi-
tel. I resultatkapitlet presenteras enbart citat och tolkningar medan kapitlet analys 
består av analys utifrån uppsatsen teoretiska ramverk.  

3.2. Disposition 
Resultatet är indelat i de fem religionerna vars genusframställningar undersökts. 
Denna disposition har jag valt då jag tycker att den gynnar förståelsen av uppsat-
sen ur ett religionsbeteendevetenskapligt perspektiv. Trots att uppsatsen har ett 
omfattande genusfokus skrivs den inom religionsbeteendevetenskap vilket moti-
verat denna indelning av mitt resultat. I resultatet framgår min tolkning av texter-
nas dolda budskap och genusperspektiv, vilket är brukligt då kvalitativ innehålls-
analys används som metod.  
 
Efter resultatet följer analysen, i vilken jag tillämpar mina teorier på de texter jag 
valt att undersöka utifrån de tolkningar jag gjort av dess innehåll. I analyskapitlet 
avser jag analysera materialet utifrån det teoretiska ramverket och forskningsfrå-
gorna. Slutligen följer slutsatsen där jag sammanfattar de tidigare kapitlens tolk-
ningar och besvarar uppsatsens syfte och frågeställningar.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat 
I följande kapitel presenteras urval och tolkning av materialet. Texter och citat, 
med relevans för mitt syfte, har valts ut och presenteras här under rubrikerna ju-
dendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. De texter ur läroböckerna 
som inte återfinns i detta kapitel har valts bort eftersom de inte behandlar frågor 
om kön och genus på ett sätt som är relevant för uppsatsens syfte. I detta kapitel 
förekommer viss analys av materialet, då metoden kvalitativ innehållsanalys krä-
ver att textmaterialet tolkas. Djupare analys förekommer dock först i kapitlet ana-
lys. Det är enbart det material som finns presenterat i dessa kapitel som ligger till 
grund för studien. Inget material av relevans har uteslutits ur dessa kapitel.   

4.1.1. Judendom 
Börge Ring (2012) återger i Religion – helt enkelt framställningar av judendomens 
syn på kön. I framställn8888ingen beskrivs kvinnans egenskaper som åtråvärda, 
vilket höjer hennes status och bidrar till jämställdhet i vad författaren beskriver 
som en mansdominerad religion. I följande citat beskrivs kvinnan som mer natur-
ligt religiös än mannen, vilket bidrar till ett upphöjande av den religiösa kvinnans 
status, samtidigt som mannen och kvinnan presenteras som olika.  

”Mannen har länge varit dominerande inom judendomen. Bibeln är skriven av män, för 
män. Samtidigt har kvinnan haft makt i hemmet. Hon har också beskrivits som mer »natur-
ligt« religiös och av det skälet inte behövt gå till gudstjänsterna i synagogan, om hon inte 
velat själv.” (Ring, 2012, s. 63)  

 
I ett annat citat hämtat ur Religion – helt enkelt (2012) gör författaren en tolkning 
av legenden om Lilit och Adam. Författaren skriver att legenden handlar om 
”makten mellan mannen och kvinnan” (Ring, 2012, s. 63). Med denna formule-
ring förmedlas en bild av könen som varandras motsatser. Biologisk skillnad mel-
lan mannen och kvinnan förutsätts och betraktas som en premiss för förståelsen av 
legenden.  

”Lilit var enligt legenden Adams första hustru. Hon framställs i negativa och farliga termer 
i judisk tradition, därför att hon var självständig och vägrade lyda. Under samlaget ville hon 
inte ligga underst och efter grälet med Adam om detta flydde hon ut i öknen, där hon blev 
en ond demon. Detta handlar antagligen om makten mellan mannen och kvinnan”. (Ring, 
2012, s. 63) 

 
Mattsson Flennegård och Eriksson (2012) återger i boken Söka svar framställ-
ningar av judendomen där den beskrivs som en patriarkalisk religion. Författarna 
använder, till skillnad från Ring, begreppet ”patriarkalisk”. Att judendomen är en 
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patriarkalisk religion står i denna framställning som förklaringsmodell till de 
skillnader som finns mellan mannen och kvinnan. I läroboken finns följande citat:  

”Många judar menar att rollfördelningen mellan kvinna och man finns inbyggd i själva 
skapelsen. Mannen ska ansvara för gudstjänst, Torastudier och försörjning medan kvinnan 
ska sköta hem och barnuppfostran. Liksom kristendom och islam är judendom en patriarka-
lisk religion. Gamla Testamentet nedtecknades av män för män och därför står det inte 
mycket om kvinnor. I Tora finns regler som både kränker och försvarar kvinnan, men idag 
är det främst hennes rättigheter som sätts i fokus.” (Mattsson Flennegård & Eriksson, 2012, 
s. 251) 

 
Att de förklarar att Gamla Testamentet skrevs ”av män för män” tyder på att för-
fattarna problematiserar rollfördelningen mellan könen genom att inte genast för-
klara den med biologi. Judendomen framställs i detta citat som en religion skriven 
av män för män, vilket fått som konsekvens att kvinnan inte uppmärksammats lika 
mycket som mannen i judiska texter. Av citatet framgår att rollfördelningen mel-
lan könen snarare beror på detta än på biologiska skillnader. Ett citat som innehål-
ler samma terminologi och typ av genusmedvetenhet går att finna i Thulin och 
Elms lärobok Religion 1 (2012).  

”Judendomen är ursprungligen en patriarkalisk (mansstyrd) religion. Även om man och 
kvinna betraktas som jämlika så har mannen fler religiösa uppgifter. Bara män, minst tio 
stycken, kan bilda en församling. Kvinnans uppgift är i första hand att vara maka och mor 
och äktenskapet är en religiös handling.” (Thulin & Elm, 2012, s. 56) 

 
Andra relevanta citat i lärobokstexterna om judendomen är följande, även de häm-
tade ur Religion – helt enkelt (2012) av Börge Ring. I följande citat förklarar för-
fattaren vilken funktion Lilit har i judendomen idag. Hon beskrivs i stycket som 
en symbol för självständighet och kraft.  

”Lilit är idag en inspirationskälla för dem som söker starka kvinnliga förebilder. Lilit sym-
boliserar kraft och självständighet” (Ring, 2012, s. 63) 

 
I nästa citat återkommer författaren till idealet självständighet då han beskriver 
hur judiska kvinnor i Sverige inte låter sig styras av män.  

”Idag ser vi, precis som i alla sammanhang, olika hållningar. De flesta judiska kvinnor är 
självständiga och låter sig inte styras av män, särskilt inte här i Sverige.” (Ring, 2012, s. 63)  

 
Genom att särskilja judiska kvinnor i en svensk kontext från judiska kvinnor i en 
annan kontext gör författaren ett ställningstagande, då han hävdar att svenska 
kvinnor är självständiga i högre utsträckning än andra kvinnor.  
 

4.1.2. Kristendom 
Börge Ring (2012) reserverar sig i Religion – helt enkelt för generaliseringar ge-
nom att förklara att det är problematiskt att beskriva hur kristna män och kvinnor 
är och förhåller sig till varandra.  

”Det är inte lätt att beskriva kvinnans och mannens ställning i kristendomen, eftersom det 
skiftar från land till land, från kyrka till kyrka och från kultur till kultur” (Ring, 2012, s. 96) 

 
I ovanstående citat reserverar sig författaren för onyanserade slutsatser. Av citatet 
framgår medvetenhet om att man inte kan förklara hur mannens respektive kvin-
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nans roll ser ut i kristendomen, eftersom det varierar med vilken kristen kontext 
man utgår ifrån. Denna analys och detta förbehåll saknas i framställningarna av de 
andra fyra religionerna i samma lärobok.  
 
 
I ett kapitel om mannen och kvinnan i kristendomen återberättar Börge Ring 
(2012) berättelsen om Josef och Maria. Författaren förmedlar även sin tolkning av 
relationen mellan Josef och Maria.  

”Maria och Josef var förlovade, men de hade inte börjat leva ihop. Trots det blev Maria 
med barn och Josef var inte far till barnet. Josef ville då i tysthet lämna henne, men ändrade 
sig och tog hand om Maria och det väntande barnet, Jesus. Josef blev på så sätt en manlig 
förebild som väcker frågor om hur en man ska vara” (Ring, 2012, s. 96) 

 
Ring (2012) menar att berättelsen har gjort Josef till en manlig förebild. Med hjälp 
av Josefs agerande i situationen kan män få vägledning i hur en man ska vara. 
Citatet tyder på att det finns en essentiell skillnad mellan män och kvinnor, vilket 
gör att en manlig förebild måste utgöras av en man. Genom texten förmedlar för-
fattaren en biologisk syn på kön.  

 
I Religion 1 av Thulin och Elm (2012) återfinns en två sidor lång artikel ur Da-
gens Nyheter med i kapitlet om kristendomen. Artikeln, skriven av Jackie Ja-
kubowski, problematiserar den svenska översättningen av skapelseberättelsen. 
Författaren menar att det är först i översättningen av den som man kan utläsa att 
kvinnan är skapad för mannens skull.  

”Det bibelhebreiska ordet för »sida« är vanligtvis tsela, men det har traditionellt översatts 
och översätts så även i den nya svenska översättningen, med »revben«. Denna tolkning ute-
lämnar den djupa meningen i berättelsen om kvinnans tillblivelse: Det feminina är en sida 
av det mänskliga. Hon är inte en del av mannen, utan en sida av mänskligheten. Kvinnan, 
precis som mannen, är skapad av Gud. Det är inför Gud – inte inför mannen – som kvinnan 
är ansvarig, som den varelse med fri vilja hon skapats till.” (Thulin & Elm, 2012, s. 74) 

 
Stycket problematiserar de framställningar om ojämlikhet och könshierarki som 
traditionellt presenteras i kristendomen. Artikeln förmedlar en bild av kristendo-
men som en religion där könen betraktas som jämlikar, men varandras motsatser. 
Det manliga och det kvinnliga beskrivs som givet av gud och därmed lika mycket 
värt, vilket gör att kön uppfattas som någonting biologiskt.  
 
I Religion: för gymnasiet 1 (2012) av Göth, Lycken Rüter och Wirström förklarar 
författarna den, inom kristendomen, pågående debatten om kvinnliga präster. 
Detta stycke problematiserar könens isärhållande.  

”Apostlarna var ju män, säger man. Jesus valde dem trots att det också fanns kvinnor bland 
hans efterföljare. Och vi måste hålla oss till traditionen. Men det finns katolska teologer, 
både kvinnor och män, som resonerar på andra sätt. Att Jesus valde manliga apostlar speg-
lar bara kulturen på den tiden, säger de. Det fanns kvinnor som hade stor betydelse i de 
första kristna församlingarna. Att kvinnor inte får bli präster handlar mer om patriarkala, 
mansdominerade, traditioner.” (Göth, Lycken Rüter & Wirström, 2012, s. 100)  

 
I ovanstående stycke påtalas inte några biologiska skillnader mellan könen. Inte 
heller finns några meningar som tenderar att uppfattas som att könen är ämnade 
för olika sysslor. Anledningen till rollfördelningen mellan kvinnor och män be-
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skriv framförallt bero på tradition, kultur och patriarkala förhållanden. Skillnader-
na mellan könen uppfattas utifrån denna text som någonting socialt konstruerat.  

4.1.3. Islam 
I framställningarna av islam dominerar biologistiska framställningar av män och 
kvinnor. Börge Ring (2012) härleder i Religion – helt enkelt detta särartsperspek-
tiv till koranen. 

”Utgångspunkten i islams syn är att man och kvinna är olika och därför har olika plikter en-
ligt Koranen” (Ring, 2012, s. 135) 

 
Likt framställningen av judendomen i läroboken Religion – helt enkelt (2012) 
återkommer begrepp som ”naturligt” och ”kvinnans natur”. Detta påvisar särart-
stänkande, eftersom framställningarna saknar analys av andra tänkbara anledning-
ar än biologiska till mäns och kvinnors egenskaper.  

”Plikterna är lika mycket värda, även om de är olika. De plikter som kvinnan får svarar mot 
hennes natur. Hon ska ta hand om barn och hem. Mannens plikter, som svarar mot hans na-
tur, är bland annat att försörja familjen. En kvinna kan om hon vill kräva att bli försörjd. 
Det som hon själv eventuellt kan tjäna får hon behålla om hon vill. Mycket av synen på 
man och kvinna grundar sig på detta synsätt.” (Ring, 2012, s. 135) 

 
Även Mattsson Flennegård och Eriksson (2012) återger i Söka svar en framställ-
ning av islam där mannens och kvinnans olikheter tycks vara av naturen givna. I 
citatet problematiseras dock denna uppdelning och författarna förbehåller sig ge-
neraliseringar genom att förklara att ansvarsfördelningen mellan man och kvinna 
kan se olika ut.  

”Var och en har sin bestämda roll och sitt speciella ansvarsområde. Man och hustru har 
jämlik auktoritet men i olika avseenden. Mannen är familjens försörjare och försvarare. 
Kvinnan, som enligt islam överträffar mannen i fråga om kärlek och omsorg, uppfostrar 
barnen och tar hand om hemmet. Detta är dock ingen generell fördelningsregel utan i 
många fall hjälper kvinnan till med försörjningen och enligt traditionen hjälpte Muhammed 
till med hushållsarbetet.” (Mattsson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 338) 

 
Följande citat hämtat ur Söka svar av Mattsson Flennegård och Eriksson (2012) 
skiljer sig något från det föregående, då de i stycket påtalar att varje individ är 
unik. Det kan tolkas som att skillnader människor emellan framförallt finns mel-
lan individer och inte mellan könen.  

”Människan är skapelsens mål och hon har ett unikt egenvärde. Eftersom alla människor 
har samma urföräldrar, Adam och Eva, är de också jämlikar. Alla är som syskon i samma 
familj och därför är alla människor världen över lika inför varandra och inför Gud. Inget 
folk står över ett annat utan varje individ är unik. Koranen gör visserligen skillnad på de 
roller en kvinna respektive en man ska ha i förhållande till varandra, men de har precis 
samma värde. I haditherna står det att man och kvinna är: »… så jämlika som en kams tän-
der«.” (Mattsson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 334) 

 
I Religion 1 av Thulin och Elm (2012) återfinns ännu ett citat som återger en bio-
logisk syn på kön. I följande citat beskrivs kvinnans psyke som svagare än man-
nens, vilket bidrar till ett biologistiskt sätt att se på könens olikheter. Samtidigt 
väljer författarna att beteckna det kvinnorna slipper som ”krav”. Att kvinnor har 
ett svagare psyke än män framstår i citatet därför som ett privilegium.   
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”Psykiskt anses kvinnan vara svagare än mannen och hon har därför inte samma religiösa 
krav på sig.” (Thulin & Elm, 2012, s. 99) 

 
Liknande tendenser går att finna i Religion: för gymnasiet 1 av Göth, Lycken 
Rüter och Wirström (2012:126-127) där äktenskapet i islam beskrivs som en 
överenskommelse om mannens omhändertagande av den svagare kvinnan. Islam 
framställs som en religion där man betraktar könen som olika och med olika upp-
gifter och förutsättningar. Om dessa är biologiskt eller kulturellt betingade förkla-
ras inte, vilket gör att upplevelsen av texten blir att så är fallet.  

4.1.4. Hinduism 
I Religion – helt enkelt av Börge Ring (2012) återfinns ett stycke där kvinnan be-
skrivs som innehavare av ”krafter som måste tämjas”. Citatet tyder på att könen 
tillskrivs olika egenskaper och ingen förklaring till dessa skillnader ges. Mannens 
och kvinnans egenskaper uppfattas i texten därför som biologiska.   

”Mannen ska enligt gammal tradition betraktas som mästare av kvinnan och kvinnan äger 
krafter som måste tämjas inom äktenskapets gränser. Dessa urgamla traditioner hävdar 
också att kvinnan under hela sitt liv ska vara beroende av och skyddas av en man: fadern i 
tidig ålder, äkta mannen senare i livet och sönerna i slutet av livet. Lever detta kvar idag? 
Både ja och nej.” (Ring, 2012, s. 162)  

 
I Religion: för gymnasiet 1 (2012) återfinns ett stycke där hinduismens syn på 
orenhet beskrivs. Av texten framgår att menstruationen, som drabbar kvinnor, är 
oren. Orenheten binds därmed till det kvinnliga. Skillnaderna mellan mannen och 
kvinnan, i detta fall i fallet renhet och orenhet, uppfattas därför som biologiska. 

”Hur man än gör kommer man varje dag att konfronteras med någon form av orenhet, om 
inte annat så genom sin egen kroppslighet. Kvinnor är särskilt drabbade av orenhet, ef-
tersom de har mens varje månad. En förlossning innebär också mycket orenhet i form av 
fostervatten och blod:” (Göth, Lycken Rüter & Wirström, 2012, s. 147) 

 
Ett citat, hämtat ur Religion 1 (2012) av Thulin och Elm, skiljer sig från ovanstå-
ende genom att författarna problematiserar bilden av hinduismen som en patriar-
kalisk religion genom att påpeka skillnaden mellan hinduism som religion och det 
hinduistiska patriarkala samhället.  

”Synen på sexualitet inom hinduismen är ganska fri, men det hinduistiska patriarkaliska 
samhället har en annan syn.” (Thulin & Elm, 2012, s. 21).  

 
Återkommande i flera läroböcker då de återger relationen mellan man och kvinna 
i hinduismen är skildringar av fenomenen brud- och änkebränning. Börge Ring 
(2012) beskriver fenomenen på följande vis:  

”Brudbränning finns tyvärr kvar. Det kan se ut så här: Efter ett tag kanske kvinnans nya 
familj är missnöjd med hennes insats i köket eller menar att hemgiften var för liten. Om de 
inte får mer pengar kan hon i värsta fall råka ut för en »olycka« och brännas till döds i kö-
ket vid gasspisen eller den öppna elden. Detta fenomen kallas för brudbränning och drab-
bar tusentals kvinnor varje år.” (Ring, 2012, s. 163) 

”Änkebränning är något annat och förbjöds på 1800-talet. Änkebränning innebar att kvin-
nan lät bränna sig på bål tillsammans med sin döde make. Förklaringarna till detta var att en 
änka hade mycket låg status och genom att låta bränna sig tillsammans med sin man fick 
hon god karma och kunde födas till något bättre i nästa liv.” (Ring, 2012, s. 163) 
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Även Mattsson Flennegård och Eriksson (2012) beskriver brudbränning.  

”Det är exempelvis ett faktum att den indiska kvinnans friheter och rättigheter inte alls 
överensstämmer med mannens, trots lagar som ger henne både arvsrätt och rätt till skils-
mässa. Det händer att unga kvinnor »försvinner« eller hittas dödligt brända och mördade på 
grund av sedvanan att brudens familj ska betala hemgift till den blivande makens familj.” 
(Mattson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 164) 

4.1.5. Buddhism 
I texterna om buddhism i religionsläroböckerna återfinns betydligt färre framställ-
ningar av kön än i framställningarna av judendom, kristendom, islam och hindu-
ism. Frågor om kön diskuteras enbart i förhållande till klosterväsendet.  
 
Ett exempel på hur läroboksförfattarna skriver om män och kvinnor i buddhismen 
är följande, hämtat ur Religion – helt enkelt (2012). Författaren beskriver i citatet 
att anledningen till att kvinnor har fler klosterregler att följa är för att hennes kön 
kräver det. Kön framstår i texten som någonting biologiskt.  

”Men i den asiatiska traditionen och i munkförsamlingarna gäller olika regler för män och 
kvinnor. När männen har 227 regler att följa, så har kvinnorna 311. Alla de »extra« reglerna 
är kopplade till det kvinnliga könet. I munklivets regelsamling står att en kvinnlig munk 
(bhikkuni) alltid är underställd en manlig munk, även om hon varit munk i hela sitt liv och 
den manlige munken bara en dag.” (Ring, 2012, s. 188) 

 
Även ett citat ur Mattsson Flennegårds och Erikssons Söka svar (2012) behandlar 
klosterliv. Citatet skiljer sig dock från det föregående, eftersom anledningen till 
att kvinnor och män som velat gå i kloster behandlats olika härleds till det patriar-
kala samhället istället för könens biologiska olikheter.   

”Till en början var dock Buddha ovillig till att låta kvinnor bli del i sanghan, församlingen, 
som nunnor. Det indiska samhället var starkt patriarkaliskt och den allmänna synen på 
kvinnan var att hon var svagare och mindre andlig än mannen. Men till slut gav Buddha 
med sig.” (Mattsson Flennegård & Eriksson, 2012, s. 200) 

4.2. Analys 
Resultatkapitlet resulterade i en redovisning av lärobokstexter som jag anser rele-
vanta för studiens syfte. Dessa texter samt kategoriseringen av dem kommer i föl-
jande kapitel vara mål för analys utifrån studiens teoretiska ramverk, som i denna 
uppsats utgörs av Judith Butlers performativitetsteori samt de tre feminismerna 
särartsfeminism, likhetsfeminism och postkolonial feministisk teori.  
 
Till att börja med är det nödvändigt att redovisa vilka tendenser som framkommit 
i resultatet. Frågor om kön och genus ges inte lika mycket uppmärksamhet i an-
knytning till alla religioner. Det skrivs betydligt mer om köns- och genusfrågor i 
anslutning till religionerna judendom, islam och hinduism än till kristendom och 
buddhism. I kapitlen om buddhism återfinns knappt några kapitel om kön och 
genus. Frågan om kvinnosyn och representation tas i kapitlen om buddhism enbart 
upp i fråga om klosterväsendet. I framställningarna av kristendom problematiseras 
inte kön i lika stor utsträckning som i framställningarna av judendom, islam och 
hinduism. Istället handlar kapitlen om man och kvinna i kristendomen mer om 
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sexualitet, exempelvis i anslutning till prästämbetet. Något fler citat och texter 
med anknytning till kön och genus finns i kapitlen om islam, men skillnaden är 
marginell gentemot judendom och hinduism. 
 
Med utgångspunkt i de lärobokstexter som valts ut som relevanta för studiens 
syfte följer här en analys baserad på de tre feminismerna som tillsammans med 
Judith Butlers performativitetsteori utgör uppsatsens teoretiska ramverk. Syftet är 
att undersöka vilka förståelser för feminism och kön som finns representerade i 
läroböckerna.  
 
I flera av läroböckerna återger författarna framställningar av religioner där biologi 
beskrivs utgöra den primära skillnaden mellan män och kvinnor, vilket bland an-
nat beskrivs påverka deras religiositet. I exempelvis Börge Rings (2012:63) fram-
ställning av judendomen framgår det att kvinnan betraktats som mer ”naturligt” 
religiös än mannen, varför hon inte haft samma krav på sig vad gäller att delta i 
gudstjänster. Samma tendenser går att finna i Ring (2012:162) där författaren i 
framställningen av hinduismen menar att kvinnan innehar ”krafter” som mannen 
måste tämja, samt i Ring (2012:135) då de religiösa plikterna enligt islam beskrivs 
svara mot könens natur, vilket i kvinnans fall betyder att hon är ansvarig för hem 
och barn. Sky (2007:75-76) beskriver isärhållandet av könen och framhävandet av 
den naturliga kvinnliga religiositeten som en vanligt förekommande tendens i 
fråga om kön och religion. Även om mannen varit normen för den religiösa män-
niskan har kvinnans känslosamma och irrationella drag gjort att hon utmålats som 
mer andlig än mannen. Det andliga och emotionella har kopplats till det kvinnliga 
könet, vilket är ett typiskt essentialistiska sätt att se på kön. Mannen och kvinnan 
betraktas som motpoler som tillskrivs olika religiösa egenskaper.  
 
Denna biologistiska syn på kön går även att se i Börge Rings (2012:96) kapitel om 
kristendomen, då författaren beskriver berättelsen om Josef och Maria. Författaren 
menar att Josef genom berättelsen kommit att bli en manlig förebild. Yvonne 
Hirdman (2001:66-67) menar att könens isärhållande, det vill säga att man separe-
rar manligt från kvinnligt och tillskriver könen olika egenskaper och sysslor, är en 
av de signifikanta delarna i genussystemet. Genom författarens tolkning av berät-
telsen om Josef och Maria bidrar han till könens isärhållande, då Josef framställs 
som just en manlig förebild. Framställningar beskrivna ovan kan inte betraktas 
förmedla ett särskilt feministiskt perspektiv, även om dessa framställningar för-
medlar ett biologistiskt perspektiv på kön. Framställningarna kan emellertid pro-
blematiseras och ifrågasättas ur ett likhetsfeministiskt perspektiv, inom vilket man 
menar att skillnaderna mellan könen framförallt kan härledas till patriarkala struk-
turer och normer.  
 
Några texter ur läroböckerna, om än betydligt färre, problematiserar förhållandet 
mellan könen genom att ge andra tänkbara förklaringar till mannens och kvinnans 
olika roller i religionen. Mattsson Flennegård och Eriksson (2012) gör detta vid 
flera tillfällen i boken Söka svar. I beskrivningen av judendomens syn på kön 
(Mattsson Flennegård & Eriksson, 2012:251) påpekar författarna att de abrahami-
tiska religionerna är patriarkaliska och att de uppkommit i en patriarkal kontext, 
vilket står som förklaring till den ojämlikhet som råder inom religionerna. Samma 
sak gör Thulin och Elm (2012:56) i boken Religion 1, då de beskriver att juden-
domen från början är en mansstyrd patriarkalisk religion vilket står som beskriv-
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ning till det faktum att mannen har fler religiösa uppgifter än kvinnan. I samma 
bok problematiserar författarna hinduismens patriarkala könsmaktsordning genom 
att särskilja hinduismen som religion från det hinduistiska patriarkala samhället 
(Thulin & Elm, 2012:21). Dessa framställningar kan tolkas ur ett likhetsfeminist-
iskt perspektiv, då de aktivt problematiserar den biologistiska synen på kön och 
utmanar de framställningar av religionernas syn på kön som dominerar läroböck-
erna.  
 
En annan tendens som går att se i läroböckernas framställning av religionerna 
judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism är att författarna utgår från 
en svensk kontext och genusdiskurs då de problematiserar frågor om kön och ge-
nus. De los Reyes (2011:31-32) menar att den svenska diskursen om jämställdhet 
tenderar att upphöja den svenska jämställdhetsmodellen över andra, vilket får som 
konsekvens att denna typ av feminism värderas högre än andra och bildar en fe-
ministisk norm och hegemoni med avsaknad av postkolonialt perspektiv. Detta 
går att se bland annat i Börge Ring (2012:63) beskrivning av judiska kvinnors 
självständighet. Författaren hävdar i texten att judiska kvinnor är självständiga, 
men påtalar att detta framförallt gäller judiska kvinnor i Sverige. Dessa tendenser 
går framförallt att se i framställningarna av islam. Sky (2007:126) menar att skild-
ringen av islam som en kvinnoförtryckande religion är vanligt förekommande i 
västerländsk media och debatt. Flera av lärobokstexterna om islam tenderar att 
vara stereotypiserande i sitt sätt att beskriva förhållandet mellan man och kvinna i 
islam. Börge Ring (2012:135) förklarar i Religion – helt enkelt att olikheterna 
mellan man och kvinna och ansvarsfördelningen dem emellan går att härleda till 
koranen. Samma tendens går att se i Göth, Lycken Rüther och Wirström 
(2012:126-127) då de beskriver äktenskapet inom islam som ett omhändertagande 
av den svaga kvinnan.  
 
Vissa av lärobokstexterna tenderar att vara orientalistiska. Edward Said (1979) 
definierar orientalism som det fenomen då västvärlden söker identifikation genom 
att skapa en motpol i orienten. Genom beskrivningarna av brud- och änkebränning 
(Ring, 2012:163, Mattson Flennegård & Eriksson, 2012:164), vilka saknar kon-
textualisering i läroböckerna, framstår den hinduistiska världen som omodern, 
vilket står i kontrast till det moderna och sekulära väst. Valerie Amos och Pratibha 
Parmar (2011:59) menar att denna stereotypa bild av den asiatiska kvinnans roll i 
familjen som passiv, underkastad en förtryckare och oförmögen att frigöra sig 
själv har skapats av den hegemoniska vita feminismen som ett försök att hjälpa de 
asiatiska kvinnorna till frigörelse. Framställningarna saknar ett postkolonialt per-
spektiv och tenderar att skapa en stereotyp bild av den asiatiska kvinnans roll i 
familjen. Relationen mellan man och kvinna i en hinduisk kontext domineras i 
läroböckerna av beskrivningar av brudbränning vilket gör att detta destruktiva 
förhållande framstår som norm inom hinduismen.  
 
Börge Ring (2012:63) beskriver i kapitlet om judendomen legenden om Lilit. Han 
menar att Lilit blivit en symbol för kvinnor som söker kraft och självständighet. 
Saba Mahmood (2005:13) ifrågasätter det självständighetsideal som präglat den 
västerländska feministiska diskursen och som skapat en feministisk norm. Själv-
ständighet i den mening att man ska bryta sig fri från sociala relationer och sam-
manhang kan, enligt Mahmood, kopplas till den liberala diskurs som dominerat 
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västvärlden. Genom att utgå från denna diskurs saknas ett postkolonialt feminist-
iskt perspektiv.  
 
En av forskningsfrågorna som utgjort syftet i denna uppsats är vilken förståelse av 
genus och feminism finns representerade i läroböckerna? Av analysen ovan att 
döma är det tydligt att postkolonialt feministiskt perspektiv saknas i framställ-
ningarna av samtliga religioner som behandlats i denna uppsats. Det särartstän-
kande och biologistiska perspektivet dominerar läroboksframställningarna. Lik-
hetsfeministiska framställningar eller framställningar där kvinnors och mäns olik-
heter förklaras med andra medel än biologi förekommer, men är mindre vanliga 
än särartstänkande. Det går också att se skillnader på perspektiv beroende på vil-
ken religion som skildras. I framställningarna av islam dominerar det biologistiska 
perspektivet i framställningarna av kön, medan det i framställningarna av de fyra 
andra religionerna är större variation i vilket perspektiv som tillämpas.  
 
Nedan försöker jag besvara den andra forskningsfrågan, är genusperspektivet kon-
sekvent för varje enskild bok eller varierar det beroende på vilken religion som 
diskuteras? Börge Ring (2012) använder i boken Religion – helt enkelt konse-
kvent ett särartstänkande och biologistiskt synsätt. Mattsson Flennegårds och Er-
ikssons (2012) bok Söka svar innehåller något fler likhetsfeministiska framställ-
ningar eller framställningar som påtalar patriarkala traditioners påverkan på vår 
uppfattning om kön än vad de innehåller särartstänkande framställningar. Likhets- 
och särartstänkande framställningar förekommer ungefär lika ofta i böckerna Re-
ligion 1 (Thulin & Elm, 2012) och Religion: för gymnasiet (Göth, Lycken Rüter 
& Wirström, 2012). Samtliga läroböcker saknar ett postkolonialt feministiskt per-
spektiv.  
 
För att kunna ta reda på hur detta resultat korrelerar med Judith Butlers performa-
tivitetsteori är det relevant att upprepa valda delar ur teorin innan den appliceras 
på resultatet. Judith Butler (1999) menar med sin performativitetsteori att det vi 
idag identifierar och kallar ”genus” eller ”kön” utgår och skapas av handlingar 
och förväntat agerande. Det innebär att genus är rörligt, snarare än en fast identi-
tet. Det är sociala praktiker och diskurser som skapar genus och denna konstrukt-
ion blir till genom att de sociala praktikerna upprepas och bildar norm. Butlers 
performativitetsteori kan reduceras ned till och sammanfattas med Simone de 
Beauvoirs berömda citat ”man föds inte till kvinna, man blir det” (Beauvoir, 
1986). I denna uppsats har jag valt att betrakta lärobokstexter som en form av 
social praktik och en del av en större diskurs om kön och genus. Uppsatsens fokus 
är inte explicit att undersöka hur föreställningar om kvinnligt och manligt diskute-
ras. Istället har den som syfte att undersöka hur manligt och kvinnligt diskuteras 
och uttrycks, med utgångspunkt i att den diskurs som förs i läroböcker påverkar 
och skapar denna relation.  
 
I mitt arbete med materialet har jag fått fram att särartstänkande representation av 
kön förekommer med högst frekvens, särskilt i framställningarna av islam. Med 
utgångspunkt i att lärobokstexterna kan betraktas som en performativ handling 
kan man föreställa sig att detta bidrar till en reproduktion av en förståelse av man-
ligt och kvinnligt som något biologiskt och essentiellt. Läroböckerna kan alltså 
antas skapa en förståelse av könsskillnader som någonting naturligt, och därmed 
legitimerat, i bemärkelsen biologiskt. Eftersom det postkoloniala feministiska 
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perspektivet saknas i lärobokstexterna skapas ingen postkolonial diskurs och inte 
heller en förståelse av kön utifrån ett problematiserande postkolonialt perspektiv. 
Tvärt om underlåter läroboksförfattarna att ifrågasätta och problematisera den 
orientalistiska bilden av kön och könens förhållande till varandra. Upprepningen 
och den sociala praktiken består i det här fallet av framställningar av hinduismen 
som en religion där män våldför sig på kvinnor, exempelvis genom brudbränning, 
och som en religion där kvinnor är starkt underkastade männen. Att ifrågasätta 
sanningshalten i dessa utsagor hör inte till denna uppsats syfte, men det kan vara 
nödvändigt att fråga sig varför mäns våld mot kvinnor inte tas upp som ett kultu-
rellt problem i exempelvis en kristen kontext. Diskursen i läroböckerna blir, i och 
med utelämnandet av postkolonialt problematiserande texter, därför ensidig och 
ibland orientalistisk.  

4.3. Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser denna studie resulterat i och svaret på de 
frågeställningar jag arbetat med för att nå studiens syfte.  
 
Syftet med denna uppsats var att genom kvalitativ innehållsanalys undersöka hur 
genus och religion framställs och skapas i förhållande till varandra i svenska relig-
ionsläroböcker. Frågeställningarna jag arbetat utifrån är: vilken förståelse av ge-
nus och feminism representeras i läroböckerna och är genusperspektivet konse-
kvent för varje enskild bok eller varierar det beroende på vilken religion som dis-
kuteras? 
 
Vid arbetet med läroböckerna har jag kommit fram till att den förståelse av femin-
ism och genus som finns representerad i läroböckerna präglas av ett särartstän-
kande biologistiskt synsätt på kön, där genusfrågan framförallt utgår från kön som 
fasta identiteter och att man och kvinna är biologiskt olika. Ett fåtal lärobokstexter 
innehåller problematiserande och alternativa förklaringsmodeller till ojämlikhet 
och olikheter mellan könen. Postkolonial analys och feminism saknas i läroböck-
erna, vilket ibland bidrar till en orientalistisk och stereotypiserande bild av kön 
och genus i vissa kontexter.  
 
Få av läroboksförfattarna var konsekventa i vilket genusperspektiv de valde att 
anlägga i litteraturen och variationen beror framförallt på vilken religion som dis-
kuteras. I framställningarna av islam dominerar särartstänkande framställningar av 
kön, medan kön och genus i högre utsträckning problematiseras i förhållande till 
kristendom. I framställningarna av judendomens syn på kön och genus fanns en 
mångfald av perspektiv, medan författarna knappt vidrörde frågan i anslutning till 
buddhism. Framställningarna av hinduismen var de som framstod som mest orien-
talistiska och hade gynnats mest av ett postkolonialt förhållningssätt.   
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Kapitel 5 Diskussion 

Diskussionskapitlet är indelat i fyra delar där jag i första delen ämnar diskutera 
och reflektera utifrån uppsatsen teoretiska ramverk. Andra delen innehåller meto-
disk reflektion, i vilken jag diskuterar metoden som använts i uppsatsen. I den 
tredje delen, den empiriska diskussionen, diskuteras uppsatsens resultat i anknyt-
ning till tidigare forskning. Avslutningsvis följer ett kapitel där jag ämnar disku-
tera uppsatsen bidrag samt tänkbar vidare forskning.  

5.1. Teoretisk reflektion  
I följande kapitel ämnar jag diskutera och reflektera över de teorier som utgjort 
det teoretiska ramverket i denna uppsats.  
 
Judith Butlers performativitetsteori har tillsammans med de tre feminismerna 
särartsfeminism, likhetsfeminism och postkolonial feminism utgjort denna uppsats 
teoretiska ramverk. Medan Judith Butlers performativitetsteori framförallt funge-
rat som ett konkretiserande av ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt till 
materialet har de tre feminismerna haft en mer aktiv roll i analyskapitlet. Teorier-
na har inte testats för att falsifieras eller verifieras, vilket gör att detta diskussions-
kapitel snarare får en reflekterande än en konstaterande karaktär.  
 
Performativitetsteorin har varit tillfredsställande att använda eftersom den är en 
konkretisering och kontextualisering av diskursteori. Performativitetsteorin har i 
denna uppsats fungerat bra som kontextualisering och hjälpt mig att positionera 
mig i förhållande till materialet. Då uppsatsens syfte är att undersöka hur genus 
och religion framställs och skapas i förhållande till varandra i svenska religions-
läroböcker har teorin varit till stor nytta, då den med sitt genusvetenskapliga per-
spektiv även fungerat som en avgränsning.  
 
De tre feminismerna särartsfeminism, likhetsfeminism och postkolonial feminism 
har till skillnad från performativitetsteorin haft en mer aktiv funktion i uppsatsen 
då de använts som analytiska verktyg i analyskapitlet. Genom att i teorikapitlet 
definiera dessa tre förhållningssätt till kön och genus kunde jag arbeta utifrån 
dessa kategorier. De tre feministiska perspektiven har på detta sätt fungerat bra. 
Den problematik jag kunnat identifiera är att särartsfeminism, likhetsfeminism 
och postkolonial feminism är breda kategorier, vilket gjort att det varit svårt att 
hitta litteratur som behandlar dessa teoribildningar i sin avskildhet. Det är möjligt 
att detta har påverkat teorikapitlets tillförlitlighet.  
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5.2. Metodisk reflektion  
Metodisk reflektion innebär diskussion och självrannsakande reflektion kring det 
metodval som gjorts i arbetet med uppsatsen. I följande kapitel ämnar jag kritiskt 
granska hur arbetet med metoden gått till, samt dess eventuella svagheter.  
 
I denna uppsats har kvalitativ innehållsanalys använts som metod. Metodvalet 
gjordes utifrån studiens syfte, att undersöka hur genus och religion framställs och 
skapas i förhållande till varandra i svenska religionsläroböcker. Eftersom det inte 
går att utläsa hur detta förhållande ser ut bara genom att läsa och räkna valde jag 
att applicera en kvalitativ metod på mitt material. Kvalitativ innehållsanalys som 
metod kräver att jag gör ett urval och en tolkning av mitt material.  
 
Metoden applicerades enkelt på det empiriska materialet och den gjorde att jag 
kunde välja ut ett tillfredsställande spektrum av texter som mål för studien. Under 
arbetet med uppsatsen har jag inte upplevt att metoden på något sätt begränsat mig 
i min strävan att nå syftet. Tvärtom har metoden, som är flexibel i sin utformning, 
varit möjligt att revidera och anpassa på ett tillfredsställande sätt. Denna flexibili-
tet är emellertid vansklig då man arbetar med kvalitativ innehållsanalys. Även det 
faktum att metoden kräver att forskaren står för tolkningen av materialet kan vara 
mål för kritik. Det är möjligt att ifrågasätta hur jag hanterat och tolkat materialet, 
även om jag i uppsatsen strävat efter att vara transparent och under skrivandets 
gång motiverat mina val och tolkningar.  
 
Det är möjligt att metodvalet har gjort att jag fått de svar jag letat efter. Jag upple-
ver att risken med kvalitativa metoder som kräver tolkning är att ”som man frågar 
får man svar”. Det är möjligt att min forskningsrelation till ämnet påverkat vilka 
citat och texter som valts ut och diskuterats, vilket skulle kunna ha påverkat resul-
tatet. En mer konkret metod med tydligare utformning hade eventuellt underlättat 
och kunnat hjälpa mig att kringgå denna risk, genom att jag hade behövt inkludera 
mer material. Ett annat möjligt tillvägagångssätt för att säkerställa studiens validi-
tet hade varit om kvalitativ metod hade kombinerats med kvalitativ metod. Genom 
att dels genomföra en kvalitativ studie likt jag gjort i denna uppsats och dels en 
kvantitativ, exempelvis genom att räkna sidor, ord och återkommande nyckelbe-
grepp, hade studiens reliabilitet och validitet säkrats ytterligare.  

5.3. Empirisk reflektion 
I följande kapitel avser jag att undersöka hur det resultat som framkommit i arbe-
tet i denna uppsats korrelerar med de resultat som finns presenterade i forsknings-
översikten.  
 
Efter att ha arbetat med läroböckerna har jag kunnat dra slutsatsen att läroböcker-
na sällan håller sig till ett enda genusperspektiv eller feministiskt perspektiv och 
att valet av perspektiv varierar beroende på vilken religion som behandlas. I läro-
bokstexterna om islam dominerar ett särartstänkande och biologistiskt synsätt på 
kön, medan författarna är mer angelägna att problematisera stereotyper och att 
reservera sig för generaliseringar i förhållande till kristendom. Lärobokstexterna 
om islam och hinduism tenderar att vara orientalistiska och skulle gynnas av ett 
postkolonialt perspektiv, medan författarna knappt tar upp frågan om kön och 
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genus i anslutning till buddhism. Lärobokstexterna om judendom präglas av 
mångfald vad gäller genusperspektiv.  
 
I forskningsöversikten presenterades tre tidigare studier som jag anser är särskilt 
relevanta att återknyta till i detta kapitel. Jeanette Skys (2009) resultat kommer 
inte diskuteras här, då hennes bok framförallt diskuterar förhållanden mellan kö-
nen inom religionen. Till att börja med är det relevant att kortfattat upprepa studi-
ernas innehåll och resultat, för att sedan jämföra dem med denna uppsats resultat 
och slutsatser.  
 
Den första studien, även den gjord på svenska läroböcker, finns presenterad i 
Skolverkets rapport I enlighet med skolans värdegrund? (Berge & Widding, 
2006). Syftet med studien var att undersöka huruvida svenska läromedel kan sägas 
vara utformade i enlighet med skolans värdegrund. I studien konstaterar författar-
na att samtliga läroböcker behandlar frågor om kön, men att sättet på vilket detta 
sker beror på lärobok och den religion som är mål för framställningen. I rapporten 
undersöktes hur frågor om kön och genus diskuterades, som någonting integrerat 
eller separat. Även ur detta kunde författarna konstatera att det varierade beroende 
på författare och religion. En tendens som framkom i rapporten är att läroboksför-
fattarna i vissa fall gör sig skyldiga till misstänkliggörande av religiösa kvinnor. I 
de fall då religiösa kvinnor skildras, i de läroböcker som var mål för undersök-
ningen, betraktades deras religiösa uttryck, framförallt slöjbärande av muslimska 
kvinnor, som ett tecken på patriarkala strukturer och kvinnoförtryck inom relig-
ionen (Berge & Widding, 2006:18).  
 
I den statliga utredningen Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och 
andrafierande praxis (Kamali, 2006) utreds vilken bild av olika religioner som 
förmedlas i läroböcker i religionskunskap. I utredningen framkommer att kristen-
domen har en särställning i läroböckerna, då framställningarna av kristendomen är 
mer nyanserade än framställningarna av övriga religioner. Kamali (2006) hävdar 
även att muslimska och hinduiska kvinnor tenderar att presenteras som under-
lägsna, outbildade och isolerade. Även Svensson (2011) hävdar att frågor om ge-
nus och kvinnosyn ägnas mer utrymme i läroböckernas kapitel när det gäller islam 
än vad som är fallet för andra religioner. Av läroboksframställningarna att döma 
tycks det vara mer relevant att diskutera frågor om kvinnosyn och representation i 
anslutning till islam än andra religioner.  
 
Det är relevant att poängtera att såväl Berges och Widdings som Kamalis utred-
ningar är utgivna år 2006. Detta gör att denna uppsats inte är irrelevant, då jag 
undersökt läromedel utgivna eller reviderade i och med läroplanen 2011. Det är 
tydligt att få saker förändrats i läroböckerna utgivna i anslutning till den nya läro-
planen. Kristendomen tycks fortfarande ha en särställning i läroböckerna, då läsa-
ren erbjuds en mer nyanserad bild av kristendomen än av de andra religionerna. 
Islam och hinduism är fortfarande mål för orientalism och stereotypisering och 
kvinnan och mannen särskiljs och betraktas som motsatser även i läroböcker ut-
givna efter 2011.  
 
Det finns stora likheter mellan resultaten ovanstående forskare kommit fram till 
och resultatet jag kommit fram till i denna uppsats, trots att det empiriska materi-
alet i denna uppsats är utgivet i anslutning till en senare läroplan. Likt Kamali 
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(2006) kommer fram till har även denna studie visat att kristendomen särställs i 
diskussioner om genus och kön, vilket förmedlar en bild av att problem, diskrimi-
nering och förtryck beroende på kön inte är en särskilt viktig diskussionsfråga i en 
kristen kontext. Framställningarna av kristendom och kön är, i min mening, något 
förskönade. Kamali (2006) kommer även fram till att just islam och hinduism är 
de religioner som framställs som mest kvinnofientliga, vilket även denna studie 
visat på genom att jag identifierat att ett postkolonialt feministiskt perspektiv sak-
nas.  
 
Berge och Widding (2006) undersökte huruvida frågor om genus och kön diskute-
rades genomgående eller som något separat. Denna uppsats har inte fokuserats till 
sådana analyser, även om det är tydligt att kvantiteten av genusdiskussion varierar 
mellan olika religioner och läroböcker, vilket även Berge och Widding kommer 
fram till.  
 
Det är tydligt att mycket liten förändring skett sedan man år 2011 lät skriva in 
frågor om kön och religion i läroplanen för religionskunskap i gymnasieskolan. I 
denna studie har samma resultat framkommit som i tidigare undersökningar med 
samma frågeställningar. Vad tidigare forskare inom området inte undersökt är 
vilken feminism eller förståelse av genus och kön som finns representerad i läro-
böcker då dessa frågor diskuteras. Det gör att denna studie bidrar med en ny di-
mension och kunskap.    

5.4. Avslutande reflektion  
Arbetet med denna uppsats har varit såväl intressant som givande. I början av pro-
cessen, då arbetet till stor del innebar läsning av tidigare forskning, föreställde jag 
mig att resultatet skulle se annorlunda ut. Då läroplanen från 2011 innehåller tyd-
liga direktiv om att undervisningen ska innehålla diskussion om kön i anslutning 
till religion föreställda jag mig att läromedel utgivna i och med denna läroplan 
skulle innehålla en mer omfattande och utvidgad diskussion om kön.  
 
Man kan visserligen ifrågasätta hur relevanta studier av just läroböcker är, då lär-
oböcker används på väldigt skilda sätt av olika lärare. Man bör därför akta sig för 
att dra slutsatser om religionsundervisningen i sin helhet baserat på läroboksstu-
dier. Att läroböcker tycks sakna ett postkolonialt perspektiv behöver inte betyda 
att religionsundervisningen i sin helhet gör det. Det gör att det vore intressant att 
komplettera studien med annat empiriskt material. Det vore exempelvis intressant, 
och också värdefullt för att kunna föra en kritisk diskussion kring religionsdidak-
tik, att genomföra intervjuer eller enkätundersökningar för att undersöka hur läro-
böckernas framställningar av genus och religion påverkar högstadie- eller gymna-
sieelevers syn på dessa fenomen. Denna typ av studie är emellertid allt för omfat-
tande för att vara genomförbar inom ramen för en kandidatuppsats. Sådana stu-
dier, i kombination med mer omfattande granskningar av läromedel, skulle kunna 
bidra till en utveckling av läroböcker och i förlängningen även en berikande dis-
kurs om religion och kön.  
 
Uppsatsprocessen har inte bara mynnat ut i ett intressant resultat, det har även 
väckt nya frågor och funderingar. Under arbetets gång har jag slagits av hur do-
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minerande den västerländska feministiska diskursen och förståelsen av kön och 
genus är. Det faktum att läroböckerna gränsar till att producera en bild av relig-
ionerna hinduism och islam som kvinnofientliga har väckt tankar om hur proble-
matiskt det är att visa på genusmedvetenhet utan att riskera att skapa en rasistisk 
stereotyp. Det ter sig märkligt att mäns våld mot kvinnor problematiseras och 
ifrågasätts i anknytning till hinduism, samtidigt som det utelämnas i relation till en 
kristen kontext. Det är relevant att fråga sig vilken förståelse av olika kulturer 
detta bidrar till att skapa.  
 
 
 
 



 30 

Sammanfattning 

I läroplanen från 2011 står det att undervisningen i religionskunskap ska behandla 
frågor om ”religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och 
sexualitet”. Studiens syfte är att undersöka hur genus och religion framställs och 
skapas i förhållande till varandra i svenska religionsläroböcker.  
 
Genom kvalitativ innehållsanalys, och med Judith Butlers performativitetsteori i 
kombination med särartsfeminism, likhetsfeminism och postkolonial feminism 
som teoretiskt ramverk, har fyra läroböcker i religion för gymnasiet utgivna efter 
2011 undersökts. Frågeställningarna som använts för att nå syftet har varit vilken 
förståelse av genus och feminism representeras i läroböckerna och är genusper-
spektivet konsekvent för varje enskild bok eller varierar det beroende på vilken 
religion som diskuteras? 
 
Studien visar att ett postkolonialt feministiskt perspektiv saknas i samtliga läro-
böcker, medan ett särartstänkande och biologistiskt perspektiv dominerar. Vissa 
läroböcker problematiserar och nyanserar bilden av könens olikheter och den 
ojämlikhet som finns i många religioner genom att påtala vilken inverkan de pat-
riarkala kontexter i vilka religionerna framkom haft på dess utformning, men de 
flesta läroboksframställningarna saknar detta perspektiv. Studien visar även hur 
flera läroboksförfattare väljer att återge framställningar av genus beroende på vil-
ken religion som diskuteras. Det biologistiska särartsperspektivet dominerar fram-
ställningarna av islam, medan författarna presenterar en mer nyanserad bild av 
kristendomen. I anslutning till buddhism ges frågor om kön och genus mycket 
liten plats, medan frågorna ägnas stort utrymme i anslutning till judendom. Läro-
boksframställningarna av hinduismen tenderar att vara orientalistiska och skulle 
gynnas av ett postkolonialt perspektiv.  
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