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Abstract 

This study aims to analyse textbooks used in the course Religious education 1 in 

Swedish upper secondary schools. The textbooks were analysed by using qualita-

tive content analysis. By using queer theory and the theory about “homo religi-

osus”, the study examined which norms concerning sex, gender, sexuality and 

relationships the textbooks convey.  

 The study shows that the textbooks convey norms about sex and gender by 

portraying the men’s perspective when educating about the different religions. 

The women perspective is being discussed in a specific part of the chapters and is 

therefore being portrayed as different. The analysis about norms concerning sexu-

ality and relationships shows a similar pattern where the heterosexual twosome-

ness perspective is being portrayed as the general perspective, while the homo-

sexual, bisexual and polygamist perspectives are being portrayed as abnormal.  

 When the results were compared to the curriculum it showed that although 

the textbooks follow the regulations in what the teaching about religion should 

include, the textbooks could be breaking the core values of the Swedish school. 

By portraying some groups as abnormal the textbooks does not promote under-

standing towards people and that may also be perceived as degrading. 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

Läroböcker har en viktig plats i undervisningen i den svenska skolan. De fungerar inte 

enbart som inspiration och hjälpmedel för läraren i undervisningen utan utgör i många 

fall en utgångspunkt för kursernas upplägg och undervisningens innehåll. Samtidigt är 

det viktigt för lärare att granska de läromedel som används för att kunna kontrollera vil-

ket innehåll och vilka budskap som de förmedlar till eleverna. Tyvärr är detta något som 

arbetande lärare idag sällan hinner.1 

 På grund av läroböckernas begränsade omfång i förhållande till verkligheten 

kommer läroböcker alltid att ge en förenklad bild av omgivningen som inte tar hänsyn till 

den mångfald som egentligen finns.2 I många fall är det ett ensidigt perspektiv som åter-

ges. Religionsvetenskap är i stor utsträckning androcentrisk, då den i hög grad intresserat 

sig för männens religion och således har marginaliserat kvinnors religionsutövning. Den 

religiösa människan, ”homo religiosus”,3 är underförstått en man. Att sedan paketera 

detta som det fullständiga perspektivet är problematiskt då en beskrivning av ett perspek-

tiv aldrig är hela sanningen. Att anlägga ett genusperspektiv handlar i detta sammanhang 

om att lyfta fram olika religiösa yttringar för att kunna närma sig ett helhetsperspektiv.4 

 Kvinnors religionsutövning är inte alltid en självklar del av skolans läromedel, 

vilket innebär att skildringen av kvinnornas perspektiv riskerar att förpassas som en sepa-

rat del av undervisningen. Ett sätt att komma ifrån androcentrism och främja en bredare 

förståelse är att uppmärksamma och problematisera den bild som återfinns i läroböcker-

na.5 Likt framställningen av kvinnors religionsutövande påverkas även transpersoner och 

icke-heterosexuella av den rådande androcentrismen. Även där kan man se att marginali-

                                                 
1
 Stridsman, Sofia ”Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel”. Hämtad från 

http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel (2015-04-21). 
2
 Roos, Lena, 2011, ”Närkontakt och nätkontakt”, i Löfstedt, Malin, Religionsdidaktik – mångfald, livsfrå-

gor och etik i skolan, s. 142. 
3 Svensson, Jonas, 2011, ”Kön och genus i religionskunskap”, i Löfstedt, Malin, Religionsdidaktik – mång-

fald, livsfrågor och etik i skolan, s. 101. 
4 Ibid, s. 101. 
5 Ibid, s. 101f. 

http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel


2 
 

seringen av dessa grupper till ett visst avsnitt eller ett enskilt kapitel snarare riskerar att 

framställa grupperna som något avvikande istället för att främja förståelse. 

 Denna bild av läroböcker i religionskunskap och religionsvetenskapen i stort har 

jag fått ta del av under tiden som jag studerat på teologiska institutionen vid Uppsala uni-

versitet. Som blivande ämneslärare kommer jag att undervisa i bland annat religionskun-

skap, vilket innebär att jag kommer att handskas med läromedlens tolkning av verklig-

heten. Med detta i ryggen började jag fundera kring hur materialet som används i dagens 

skolor ser ut, det vill säga, vilka perspektiv behandlas i läroböckerna idag?  

1.1. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att genom en kvalitativ innehållsanalys av två religionsläroböcker, 

med utgångspunkt i queerteori och teorin om ”homo religiosus”, undersöka vilka normer 

som eleverna tar del av samt hur detta överensstämmer med styrdokumentens föreskrif-

ter.  De normer som är intressanta för undersökningen berör kön, genus, sexuell läggning 

och relationskonstellationer. Utifrån uppsatsens syfte har följande frågeställningar formu-

lerats: 

 Vilka normer förmedlar de valda läroböckerna för Religionskunskap 1 gällande 

kön och sexuell läggning?  

 Hur presenteras och behandlas kvinnor, män, transpersoner och könsidentiteter i 

de valda läroböckerna?  

 Hur presenteras och behandlas sexuell läggning och relationskonstellationer i de 

valda läroböckerna? 

 Hur överensstämmer detta med vad skolans styrdokument förmedlar? 

1.2. Avgränsning 

Jag har valt att begränsa det empiriska materialet till läroböcker i sin helhet och som 

överensstämmer med den aktuella kursplanen. Eftersom jag intresserar mig för hur da-

gens religionsläroböcker behandlar normer syftar studien inte till att utföra en historisk 

översikt eller en historisk jämförelse.  

 Trots att lärare i undervisningen kan använda annat material än läroböcker så har 

jag valt att göra en avgränsning även där. Min studie går även ut på att jämföra läroböck-

erna med de relevanta föreskrifter som läroplanen (LGY11) förmedlar, vilket innebär att 
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man med fördel kan använda material som skapats för att följa dessa styrdokument. An-

nat material som används i undervisningen, exempelvis film, serier, spel och internetsi-

dor, har nödvändigtvis inte haft styrdokumentens föreskrifter i åtanke när de utformats. 

Vad som är intressant är att se hur läroböckerna använder sig av styrdokumentens punk-

ter som handlar kön och sexualitet. 

 Trots att det finns ett flertal andra normer utöver normer kring kön och sexuell 

läggning, exempelvis klass och etnicitet, har en avgränsning gjorts i valet av normer. 

Detta baseras till största del på mina personliga intressen och med anledning av uppsat-

sens omfång.  

1.3. Forskningsgenomgång 

Det finns en del tidigare forskning med inriktning på läromedelsgranskning, speciellt när 

det kommer till läromedel och genus. Britt-Marie Berge och Göran Widding gjorde 2006 

en genusgranskning av läroböcker i olika ämnen. En granskning av hur kön framställs i 

ett urval av läroböcker blev underlag för Skolverkets rapport ”I enlighet med skolans 

värdegrund?”. I de granskade läroböckerna inom religionsämnet fann de att män var 

överrepresenterade och ofta utgjorde normen. Kvinnor blev det avvikande genom att 

hennes könstillhörighet uppmärksammades på ett sätt som männens könstillhörighet säll-

an gjordes. Rapporten visar även på en underrepresentation av transpersoner.6  

 Till Skolverkets rapport ”I enighet med skolans värdegrund?” användes även En 

granskning av hur sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker, som skrevs av 

Håkan Larsson och Maria Rosén 2006. De menar att religionskunskap, tillsammans med 

biologi/naturkunskap, är ett av få skolämnen som behandlar sexuell läggning. Resultatet 

av deras granskning visar att heteronormen är mycket påtaglig och att homo- och bisexu-

alitet knappt förekommer. Larsson och Rosén menar att: 

Dagens gestaltning av sexuella läggningar präglas av välviljans ideologi, där bi- och homosexualitet 
synliggörs, men alltjämt utgör ”det andra”, ”det onormala”, i förhållande till den allmängiltiga 
heterosexualiteten. Nästa steg i utvecklingen vore att göra upp med denna välvilliga inställning för 
att istället göra andra läggningar än heterosexualitet till något eftersträvansvärt och att problemati-
sera heterosexualitetens (och inom denna samlagets, monogamins och familjens) normativa ställ-
ning.7  

 

                                                 

6 Berge, Britt-Marit & Widding, Göran, 2006, En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböck-
er, s. 18. 
7 Larsson, Håkan & Rosén, Maria, 2006, En granskning av hur sexuell läggning framställs i ett urval av 
läroböcker, s. 40. 
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Heterosexualitet problematiserades inte i läroböckerna medan homosexualitet ofta före-

kommer i diskussioner om etiska ställningstaganden. Genom att använda homosexualitet 

i olika diskussioner där man kan vara för eller emot framställs homosexualiteten som ett 

problem.8   

 Annica Ryng, Theres Sysimetsä och Mikael Björk Blomquist på RFSL Ungdom 

gjorde en läromedelsgranskning av ett urval böcker som används inom biologiämnet i 

högstadiet. I Homosexualitet är inte olagligt om man är över 15 år från 2003 visar förfat-

tarna att många läroböcker har en tydlig heteronormativ ståndpunkt och skildrar andra 

sexuella läggningar och könsuttryck på ett felaktigt eller kränkande sätt. Deras studie 

resulterade i att RFSL Ungdom svartlistade många av de granskade böckerna på grund av 

att böckernas förklaringar och språk uppfattades som kränkande. Ryng, Sysimetsä och 

Björk Blomquist menar att den heteronormativa ståndpunkten inte alltid är tydlig men att 

den uppmärksammas när författaren exempelvis genom ett välmenande ”Det är viktigt att 

inte tanklöst fördöma människor som har en annan sexuell inriktning än vi själva” tydlig-

gör ett ”vi” (heterosexuella) och ”de” (icke-heterosexuella).9 Denna ståndpunkt tar för 

givet att eleverna som läser boken är heterosexuella och att den självklara utgångspunk-

ten inte behöver förklaras, jämfört med det icke-heterosexuella som inte kan existera på 

samma premisser som det heterosexuella. Det kan även ta sig uttryck genom att poäng-

tera hur annat sexuellt umgänge än heterosexuellt sex inte är ”riktigt sex”. 

 Maria Hedin menar i Jämställdhet – en del av skolans värdegrund från 2006 att 

jämställdhet och makt är nära sammankopplat då detta är förenat med utrymme, infly-

tande och resurser. Hon menar att obalansen mellan könen inte behöver upprätthållas 

medvetet, utan att normer och traditioner har ett stort inflytande över att obalansen beva-

ras. Skolan är en del av samhället och de normer och könsmönster som skolan förmedlar 

reflekterar även de normer som finns i samhället.10 Hedin uppmärksammar även vilken 

synlighet som män respektive kvinnor har i olika kontexter, där det kvinnliga ofta repre-

senterar det privata och män det offentliga. Hon menar att detta påverkar hur mycket 

plats män och kvinnor kan ta för sig av eftersom detta samspelar med samhällets köns-

normer. Att mannen blir en symbol för människan och får representera hela mänsklighet-

ens perspektiv, trots att mannen bara utgör en del av perspektivet, är något som Hedin 

uppmärksammat som vanligt förekommande bland annat inom samhälls- och humanior-

                                                 

8 Larsson & Rosén, 2006, s. 28. 
9 Ryng, Annika, Sysimetsä, Theres & Björk Blomquist, Mikael, 2004, Homosexualitet är inte olagligt om 
man är över 15 år, s. 23.  
10 Hedin, Maria, 2006, Jämställdhet – en del av skolans värdegrund, 2006, s. 18, s. 94. 
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forskningen. Hon menar att detta synsätt har inneburit att kvinnan ansetts som något som 

avviker från normen och att detta kan ta sig uttryck genom att en kvinnlig yrkesman i 

skrift presenteras med sin könstillhörighet, men att exempelvis en chef underförstått är en 

manlig chef.11 

 Enligt Hedin har jämställdhet har både kvantitativa och kvalitativa aspekter där 

fokus både kan ligga på att könen ska representeras lika mycket, det vill säga hälften män 

och hälften kvinnor, eller att delaktigheten ska ske på lika villkor, oberoende av kön. He-

din menar att läroplanen har haft en tendens att fokusera på den kvalitativa aspekten, där 

elevernas livsval inte ska påverkas av kulturens förväntningar. Frågor kring sexualitet, 

samlevnad och jämställdhet utgör, enligt Hedin, de mest utmanande områdena för värde-

grundsarbetet att arbeta med.12 

 Genusnormer och skola behandlas av Eva Lundgren och Renita Södersdotter i 

Ungdomar och genusnormer på skolans arena från 2004. De ämnen som berörs är jäm-

ställdhet och sexualitet i relation till normer, delvis ur en queerteoretisk utgångspunkt. 

Lundberg och Södersdotter redogör bland annat för hur den västerländska kulturen förut-

sätter att rätt genus lärs in i ”rätt” kropp, det vill säga att maskulinitet och feminitet i det 

normala återfinns i den kropp som det borde finnas i. Genusnormer uttrycks på många 

olika sätt, ofta omedvetet, men den som bryter mot dessa utsätts för sanktioner av om-

givningen.13 Lundberg och Södersdotter menar att biologiundervisningen präglas av ett 

heterosexuellt perspektiv, där icke-heterosexuella läggningar endast tas upp som avvi-

kande fenomen som eleverna bör känna till. Eleverna förutsätts även vara heterosexuella 

och leva enligt heterosexuella normer. Heterosexualiteten ”bara är” och behöver inte 

kommenteras. Samtidigt finns en tanke om att svenska samhället och svenskar i stort har 

en tolerant inställning till homosexualitet jämfört med andra kulturer. Homo- och bisexu-

alitet är accepterat och undervisningen om de sexuella läggningarna brukar uppfattas som 

givande, men ingår inte i det ”vi” som skapas i skolan, utan förblir ”de andra” trots syn-

liggörandet och problematiserandet. Heterosexualitet tas inte upp som ett fenomen som 

behöver diskuteras eller tar ställning till i skolan.14  

 Hur skolans läromedel ska förhålla sig till genus är ett ämne som Bettina Berg 

diskuterar i Genuspraktika för lärare från 2000. Genus som ämne behandlas i förhållande 

till den svenska skolan, men fokus i boken ligger på praxis och fungerar på många sätt 

                                                 

11 Hedin, 2006, s. 30, s. 53. 
12 Ibid, s. 16ff. 
13 Lundgren, Eva & Södersdotter, Renita, 2004, Ungdomar och genusnormer på skolans arena, s. 23f. 
14 Ibid, s. 83ff. 
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som en handbok för lärare. Berg presenterar även utgångspunkter för hur ett jämställt 

läromedel ska se och varför dessa punkter är viktiga. Det jämställda läromedlet har både 

kvantitativ och kvalitativ jämvikt mellan könen, vilket innebär att män och kvinnor före-

kommer i lika stor utsträckning och är lika aktiva på varierande sätt, samt att framställ-

ningen av könen inte upprätthåller eller skapar stereotypa bilder.15  

 I Religion och genus från 2009 menar Jeanette Sky att religioner är kulturskap-

ande fenomen och att dess historia kan ses som ett unikt studium i mänsklighetens kultur- 

och mentalitetshistoria. Sky menar att det finns ett starkt samband mellan genus, makt 

och tolkningsföreträde, där vem som säger något är mer väsentligt än vad som faktiskt 

sägs. Hon menar att religion även handlar om att organisera människor och samhällen 

och att genus spelar en viktig roll i de samhälleliga och religiösa konstruktionerna ef-

tersom det påverkar vem som får utrymme att tala.16 Sky behandlar sedan olika religioner 

ur ett genusperspektiv och gör en omfattande studie om hur könen porträtteras i olika 

religioner. Utöver att behandla patriarkala traditioner i sig behandlar Sky även religions-

vetenskapens och läro- och kursböckers androcentrism. Även Sky behandlar hur ”homo 

religiosus” länge betraktats som en man och hur problematiskt det är att behandla detta 

som hela perspektivet. Sky problematiserar framställningen av religioner ur ett genusper-

spektiv där beskrivningen gör anspråk på att vara könlös, men att den egentligen skildrar 

det manliga perspektivet. Om ett kvinnligt perspektiv finns skildras det ofta vid sidan om 

det ”riktiga perspektivet”. Hon menar att så länge mannen och den manliga identiteten 

inte utforskas som ett kön kan man inte ha något genusperspektiv inom religionsveten-

skapen.17 

1.3.1. Kommentarer på forskningsöversikten 

Trots att forskningsöversikten mestadels innehåller granskningar ut ett genusperspektiv 

kommer uppsatsen att utgå ifrån queerteori. De genusinriktade studierna på läromedel har 

kommit fram till mycket intressanta resultat och det finns en del att hämta ur läromedels-

granskning och granskning av religionsvetenskapen ur ett genusperspektiv. Jag ämnar 

dock bredda perspektivet. Genus intresserar sig visserligen för representationer och ut-

rymmen inom kontexten för manligt/kvinnligt och män/kvinnor, men eftersom genus 

endast är en av kategorierna som jag intresserar mig för har jag valt att använda queerte-

ori då den är normkritisk och inriktar sig på sexualitet och kön, vilket passar studien 

                                                 

15 Berg, Bettina, 2000, Genuspraktika för lärare, s. 28. 
16 Sky, Jeanette, 2009, Religion och genus, s. 18f. 
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bättre. Jag kommer att återkomma till queerteorins bakgrund och användning i kapitel 2. 

Ett flertal lärarstudenter har använt queerteori i sina uppsatser om läromedelsgranskning 

och sexuella läggningar, exempelvis Simon Ceder och Åsa Elmsäter i Tänk om, tänk 

queer!,18 Lisa Werner i Vem förväntas älska vem?19 och Emma Bergstrand i Vem tros ha 

sex med vem?.20 Detta visa att läromedelsgranskning och queerteori har kombinerats tidi-

gare och att det även har varit intressanta utgångspunkter för didaktiska uppsatser. 

 Queerteori och ”homo religiosus” samspelar bland annat med genus, vilket inne-

bär att min studie i relativt hög utsträckning behöver ta hänsyn till religionsvetenskap och 

läroböcker i relation till genus. Det är en faktor som bidrar till helheten i studien och som 

på många sätt kan kopplas till normer. Därför är Jeanette Skys redogörelse för religion 

och genus intressant som bakgrund till uppsatsen då den, utöver att lyfta fram kvinnlig 

religiös praxis, även behandlar hur religionsvetenskapen väljer att lyfta fram ett visst per-

spektiv som det allmängiltiga. 

 Min studie kommer att bidra till ett helhetsperspektiv där jag kommer att peka på 

hur normer och identitetsfaktorer, det vill säga kön och sexualitet, relaterar till innehållet 

som de valda religionsläroböckerna förmedlar. Studien tar avstamp i granskningarna av 

kön eller sexualitet i läromedel, men med hjälp av queerteori breddas perspektivet.  

1.4. Material 

För att kunna göra en läromedelsanalys krävs givetvis läromedel. Mitt urval består av två 

läroböcker som används i Religionskunskap 1 och som överensstämmer med den senaste 

läroplanen LGY11. Dessa böcker är Söka svar – Religionskunskap kurs 1 och 2 från 2012 

av Leif Eriksson och Malin Mattsson Flennegård och Religion – helt enkelt från 2012 av 

Börge Ring. Båda böckerna presenterar världsreligionerna, andra livsåskådningar, etik, 

identitet och kultur för att belysa mångfald inom religionsämnet. Läroböckerna behandlar 

även existentiella och etiska frågor där eleverna får reflektera kring olika kontexter och 

problematiseringar. Valet av dessa böcker baseras på samtal med den lokala lärarutbil-

dare som jag var i kontakt med under min verksamhetsförlagda utbildning under hösten 

2014. Enligt henne hade skolans lärare tillgång till dessa böcker och används således i 

dagsläget i undervisningen på en av Uppsalas största gymnasieskolor. 

                                                                                                                                                 

17 Sky, 2009, s. 22-29. 
18 Ceder, Simon & Elmsäter, Åsa, 2007, Tänk om, tänk queer!,. 
19 Werner, Lisa, 2009, Vem förväntas älska vem?,. 
20 Bergstrand, Emma, 2010, Vem tros ha sex med vem?. 
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 En utgångspunkt för min studie är hur värdegrunden och läroplanen behandlar 

områden som normer, mångfald och jämställdhet samt hur detta överensstämmer med 

läroböckernas innehåll. Således utgör även utdrag ur läroplanen LGY11 en del av mitt 

material då den består av referenser för läroböckernas och undervisningens innehåll. Ur 

LGY11 är skolans värdegrund, ämnesplanen för religionskunskapsämnet och kursplanen 

för Religionskunskap 1 intressant i relation till vad de valda läroböckerna förmedlar. 

Svenska skolans styrdokument syftar till att säkerställa en viss nivå för landets skolor. 

Det är ett nationellt gällande styrdokument, vilket innebär att alla svenska skolor måste 

följa skolans värdegrund samt läroplanen för respektive skolform. I värdegrunden finns 

bestämmelser för vilka värderingar som skolan ska arbeta efter och i läroplanen finns 

bestämmelser för vad undervisningen i respektive ämne ska innehålla och principer för 

hur läraren ska betygsätta eleverna.  

1.5. Disposition 

Nedan följer redogörelse för uppsatsens teoretiska utgångspunkt och de metoder som 

kommer att användas. Jag kommer även att reflektera kring teori och metod samt förklara 

hur dessa kommer att användas för att klargöra hur de teoretiska utgångpunkterna och 

metoderna kommer att omsättas i praktiken.  

 I kapitel 4 redogörs för studiens resultat och hur det har analyserats. Analysen är 

inbäddad i resultatet eftersom det är svårt att presentera vad granskningen har visat utan 

att kommentera eller analysera det. ”Resultat och analys” är indelat i fem delar. Dessa är 

”Det kommenterade och det okommenterade”, ”’Man och kvinna i… ‘”, ”Heteronorma-

tivitet, tvåsamhet och tvåkönsnorm”, ”Sexualitet och kön som identitet” och ”Skolans 

styrdokument”. I det sistnämnda kapitlet kommer granskningen av böckerna att jämföras 

med LGY11. Rubrikerna reflekterar de olika teman som granskningen har genererat och 

syftar till att systematisera resultatet på ett överskådligt sätt. I kapitel 5 diskuteras sedan 

resultaten och analysen i relation till de teoretiska utgångspunkterna och i relation till den 

forskning som ligger till bakgrund för uppsatsen.  
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Kapitel 2 Teori 

2.1. Queerteori 

Queer har lite olika betydelser beroende på vem man frågar. Ordet kan betyda ”konstig”, 

”pervers” eller ”sexuellt avvikande”,21 men kan även syfta på politisk aktivism. Queer är 

även en teori som inom genusvetenskapen behandlar sexualitet och normalitet. Ordet har 

även en funktion som paraplybegrepp för homo-, bisexuella och transperoner eller som 

benämning på personer som faller utanför samhällets normer. Eftersom queer har sitt 

ursprung i den homopolitiska rörelsen har sexuella normer, strukturer och identiteter en 

central plats inom queerteorin. Queer syftar till att belysa det som anses som det normala 

och problematisera samhällets vedertagna sanningar för vad som är normalt respektive 

onormalt.22 

 Queerteorin fick fäste inom det amerikanska forskarsamhället under 1990-talet 

med feministisk teori samt Michael Foucaults och Jeffrey Weeks arbeten som inspiration. 

I Sverige introducerades queerteorin först 1996 i ett temanummer för tidningen Lambda 

Nordica.23 Queerteorin har sina teoretiska grunder i poststrukturaliseriska tankegångar. 

Grundtanken är att alla begrepp i sig är tomma, men att allt får en innebörd när det sätts i 

relation till något annat. Eftersom betydelsen alltid är beroende av skillnad är dess karak-

tär alltid relativ, vilket innebär att kunskapssyn som baseras på essentialism och anspråk 

på objektiv sanning ifrågasätts. Världen uppfattas på olika sätt beroende på var, när och 

hur i världen man befinner sig, vilket innebär att sanning alltid är tillfälligt och reflekterar 

en viss grupps syn på världen vid en viss tid.24 

 Foucault hade en viktig roll i queerteorins utveckling. Han menade bland annat att 

makt sällan är en ensidig relation mellan förtryckaren och den förtryckta. Här spelar 

normalisering en viktig roll i hur makt utövas i vardagliga situationer och mellanmänsk-

liga kontakter. Rädsla för att inte passa in i normen är vad som formar människor och 

                                                 

21 Ambjörnsson, Fanny, 2006, Vad är queer?, s. 7f. 
22 Ibid, s. 9. 
23 Ibid, s. 35. 
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samhällen, vilket innebär att samhällets normer införlivas i individen. De teman som 

queerteori ofta sammankopplas med är heteronormativitet, sexualitet, genus och trans.25 I 

denna uppsats intresserar jag mig för könssnormer (det vill säga tvåkönsmodell/trans och 

genus) och heteronormativitet (normer kring sexualitet och relationer). 

2.1.1. Könsnormer 

Queerperspektivet i relation till genus syftar till att åskådliggöra att våra föreställningar 

om att manligt och kvinnligt är kulturellt och historiskt betingat. Dessa föreställningar är 

likaså beroende av heterosexualitet, det vill säga att olika kontexter konstruerar förhåll-

ningsregler och normer för hur män och kvinnor ska leva, men att dessa är under en 

heterosexuell förutsättning. Genus som tema förhåller sig till synen på manligt och 

kvinnligt som en social konstruktion. Här gör man skillnad på kön och genus, där det 

första betecknar biologiskt kön och det andra betecknar socialt kön. Dock finns en del 

kritiker, bland annat Judith Butler, som menar att denna uppdelning likafullt återskapar 

en ursprunglig och oföränderlig manlighet och kvinnlighet eftersom tanken på det biolo-

giska könet också är socialt skapad.26 

 Att avvika genusmässigt har många olika betydelser. Bland annat kan en avvi-

kelse bero på att individers beteende inte överensstämmer med föreställningar om hur 

hens könstillhörighet bör bete sig, det vill säga att en person med kvinnligt kön inte klär 

sig eller för dig på ett sätt som kategorieras som kvinnligt.27 Synen på biologiskt kön och 

genus är utformad efter en heterosexualiserad förståelseram, där man och kvinna fram-

ställs som de enda möjliga identiteterna. Könen framställs även som skilda och olika, 

men att de knyts samman genom sexuella begär till varandra.28 ”Normala” kön definieras 

även efter vad det inte är, det vill säga det onormala. Det onormala utgör avvikelser i det 

biologiska könet, det vill säga när individer uppvisar rätt genusbeteende men i fel fysiska 

kön. Transpersoner och intersexuella skapar ofta förvirring eftersom biologiskt kön i sig, 

eller i relation till genusbeteende, inte överensstämmer med normen.29  

 När trans behandlas är performativitet ett ledord. Performativitet kopplas till 

språkbruk och hur språket betraktas som en aktiv handling i att skapa vår bild av verklig-

heten. Detta brukar vanligtvis exemplifieras med en förlossningssituation och en barn-

                                                                                                                                                 

24 Ambjörnsson, 2006, s. 41ff. 
25 Ibid, s. 46ff. 
26 Ibid, s. 109f. 
27 Ibid, s. 119ff. 
28 Ibid s. 112. 
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morska som meddelar vilket kön barnet har. Genom barnmorskans uttalande blir barnet 

sitt kön och genom uppväxten kommer ”könsgörandet” att upprepas, där könsidentiteten 

är en effekt av upprepade handlingar.30 Hur barnet tar till sig ”könsgörandet” eller visar 

intresse för områden som inte är normativt för dess kön påverkar hur omgivningen bemö-

ter barnet eller om hen betraktas som sitt biologiska kön. 

 Problemet med fasta könsidentiteter, det vill säga att personer antingen är män 

eller kvinnor, är att uppdelningen kan leda till att befästa tanken på könens olikheter som 

naturliga och på könsidentiteter som ett spektrum.31 Transpersoner eller personer som inte 

ser ut och handlar efter sitt biologiska kön kan utifrån denna tanke upplevas en ”mellan-

position” som omgivningen då kan uppfatta som svår att förhålla sig till eftersom verk-

ligheten inte överensstämmer med de existerande könskategorierna.32  

2.1.2. Heteronormativitet 

Normaliseringens processer är ett av queerteorins centrala områden, men framförallt in-

tresserar sig queerteorin för den normerande heterosexualiteten. Till skillnad från tidigare 

sexualitetsforskning utgår queerteorin ifrån att heterosexualitet är socialt, historiskt och 

kulturellt skapad, precis som alla former av kategorisering är. Detta medför att hetero-

sexualitetens förgivettagna roll snarare ses utifrån hur den skapas, upprätthålls och funge-

rar.33 Heteronormativitet är ett begrepp som används för de institutioner, lagar, strukturer, 

relationer och handlingar som håller heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och 

allomfattande. Heteronormavitet innebär att tala om normsystemet istället för heterosex-

ualitet i sig.34 

 Grundläggande för heteronormativitetens fortlevnad är tanken om att den som 

kategoriseras som kvinna förväntas älska och attraheras av en person som kategoriseras 

som man och vise versa. Detta innebär att gränsdragningen för heternormativitetens fort-

levnad inte enbart kan dras mellan hetero- och homosexualitet utan är även beroende av 

vetskap om personers kön.35 Heterosexualitet existerar även utifrån vad det inte är, det 

vill säga att heterosexualiteten är beroende av homosexualiteten för att kunna existera. 

Gemensamt är att homo- och heterosexualitet är att sexualiteten är beroende av gräns-

                                                                                                                                                 

29 Ambjörnsson, 2006, s. 114f. 
30 Ibid, s. 136f. 
31 Ibid, s. 142f. 
32 Ibid, s. 144ff. 
33 Ibid, s. 51. 
34 Ibid, s. 52. 
35 Ibid, s. 59. 



12 
 

dragning, där en förändring i gränsdragningen för den ena läggningen innebär en omvär-

dering hos den andra. Normen är således relativt sårbar och kräver en del påbackning för 

att den ska upprätthållas som det enda naturliga alternativet. Påbackningen kommer 

bland annat ifrån de böcker som produceras inom pedagogiken som syftar till att utbilda 

människor enligt ett visst ideal.36  

 HBT-personer både exkluderas och inkluderas i normen. Inkluderingen följer ett 

visst mönster där normen lägger beslag på avvikelserna och erkänner avvikelsen på 

heternormativitetens villkor. Inkluderingen fungerar således delvis som ett osynliggö-

rande eftersom avvikelsen inte tillåts presentera sig på sina egna villkor.37 Andra lägg-

ningar än heterosexualitet inkluderas således inte i det universella och allmänmänskliga.  

 Även inom heterosexualiteten finns normer om hur den bör se ut, där den tradit-

ionella kärnfamiljen eller tvåsamhet värderas högre än andra relationsformer, såsom 

singelliv och polygama förhållanden. Detta innebär att det finns en värdehierarki som 

poängterar att det inte bara finns ett sätt att vara heterosexuell på och att heterosexuella 

beroende på tid och kultur kan hamna utanför den heteronormativa ramen.38 

2.2. ”Homo religiosus” 

För att förankra uppsatsen i det religionshistoriska ämnet och för att kunna svara på frå-

geställningen om representation kommer jag även att använda mig av Ingvild Sælid Gil-

hus och Lisbeth Mikaelsson tankar om ”homo religiosus” som teoretisk bakgrund. 

”Homo religiosus” utgår ifrån hur någon kan existera utan kön, ålder, klass och ras, men 

ändå vara man och tillhöra en elit. ”Homo religiosus” har varit tongivande i religionsve-

tenskapen där männens roll har framställts som självklar och där kvinnornas roll och per-

spektiv endast fått utrymme i periferin och inte fungerat som kompletterande av bilden av 

den religiösa människan. Det är denna konstruktion som är kärnan av problematiken i hur 

kön behandlas inom religionsvetenskapligt forskning, men även i läroböcker.39 Uppmärk-

sammandet av detta begränsade perspektiv skedde under 1970-talet när kvinnliga relig-

ionshistoriker började ställa frågor och kritisera varför kvinnors erfarenheter osynliggjor-

des inom området. Kritikerna menade att religionsforskningen inte tog tillvara på kvin-

                                                 

36 Ambjörnsson, 2006, s. 67. 
37 Ibid, s. 70. 
38 Ibid, s. 87f. 
39

 Sælid Gilhus, Ingvild & Mikaelsson, Lisbeth, 2003, Nya perspektiv på religion, s. 217. 
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nors religiösa upplevelser och aktiviteter. Osynliggörandet och marginaliserandet tolka-

des i kvinnorörelsens kamp som ett tecken på förtryck.40  

 Kvinno- och genusforskningen tematiserar maktdimensionen inom vetenskapen 

och utmanar till att se de maktstrukturer som forskaren själv, genom sitt urval, anser som 

betydelsefullt. Inom kvinnoforskningen ser man makt som något kopplat till patriarkatet, 

då detta hierarkiska system möjliggör förtryck av kvinnor och män av lägre rang. Dock är 

det mer gynnsamt att använda begreppet genussystem eftersom det uppmuntrar till mång-

fald, nyanser och processer.41  

 Det finns flera omständigheter som leder till en snedvriden och otillräcklig kun-

skap. Några är osynliggörande av kvinnor, generell könsblindhet eller manliga fördomar 

som betraktar världen ur ett manligt perspektiv. Källmaterial som producerats av män 

tolkas av manliga forskare som skolats i mansproducerade teorier, vilket innebär att 

andra bidrag får lite utrymme. Sælid Gilhus och Mikaelsson menar att man i vissa fall 

kan misstänka att forskare gjort källorna mer manscentrerade än vad de faktiskt är.42 

Denna androcentrism kan ses som ett kristet arv där man kopplade frälsningen till det 

manliga i och med frälsaren Jesus Kristus, men det kan även kopplas till äldre gammal-

testamentliga källor, exempelvis syndafallsberättelsen i Första Moseboken. Konsekven-

sen av androcentrismen blir att forskare inte vidgar perspektivet och således bara intres-

serar sig för att göra ny forskning om män.43 Utmaningen för religionsvetenskapen är att 

tydliggöra när den religiösa människan är en man och när hon är en kvinna och när kön 

inte har någon betydelse för det förmedlade perspektivet.44 

2.3. Kommentarer kring tillämpningen av teorierna 

Det centrala temat i uppsatsen är hur läromedel förmedlar normer och vilka dessa normer 

är. Som nämnt ovan kommer fokus ligga på normer som berör heteronormativitet, det vill 

säga hur och vilket utrymme olika sexualiteter får. Inom sexualitetsnormer kommer jag 

även att inkorporera hur och vilka relationsformer som får utrymme. Även normer som 

berör androcentrism, ”homo religiosus” och könsnormer kommer att behandlas, vilket 

innebär att jag kommer att se hur kön får utrymme och vilka normer som återfinns. Här 

kommer tvåkönsnormer, mansnorm och trans att utgöra utgångspunkterna för innehållet. 

                                                 

40 Sælid Gilhus & Mikaelsson, 2003, s. 217ff. 
41 Ibid, s. 219ff. 
42 Ibid, s. 225f. 
43 Ibid, s. 225ff. 
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Dessa teman kommer att undersökas och analyseras utifrån utrymme, representation och 

budskap för att kunna dra slutsatser om vilka normer som förmedlas. 

 Queerteorin har kritiserats för dess bredd och undflyende karaktär. Dess bredd 

och icke-enhetlighet innebär ett problem då det ger stort utrymme för subjektivitet. De 

normer som queerteorin syftar på är dels baserade på lagstiftningar och dels på männi-

skors föreställningar. Sådana föreställningar är svåra att konstatera och bevisa eftersom 

normer är individ- och sammanhangsbaserade,45 vilket innebär att ett material kan ge 

olika tolkningar beroende på vem som granskar det. Min utgångspunkt behandlas i kapi-

tel 3.3. 

 Inom religionsvetenskapen görs det skillnad mellan androcentrism inom religion-

er och androcentrism i läroböcker, kursböcker och forskningsmaterial. Jag intresserar 

mig för det senare i denna uppsats. Den androcentristiska utgångspunkten som kopplas 

till religioner handlar om att det manliga perspektivet får stort utrymme och utgör nor-

men för religionens innehåll och utseende, det vill säga att exempelvis religiösa texter 

skrivits ut ett manligt perspektiv, av män och för män. Androcentrism inom läroböcker 

och inom religionsvetenskapen kan på många sätt kopplas till mansnormen och mansdo-

minansen inom religionen, men här framställs mansperspektivet som hela perspektivet, 

vilket marginaliserar andra perspektiv.46 Man skulle kunna se det som två dimensioner av 

androcentrism och ”homo religiosus”, där båda dimensionerna samspelar med genus, 

men där den ena härleds till patriarkala traditioner och där den andra dimensionen inne-

bär en androcentrisk tolkning av den första. 

                                                                                                                                                 

44 Sælid Gilhus & Mikaelsson, 2003, s. 230. 
45 Ambjörnsson, 2006, s. 93. 
46 Svensson, 2011, s. 102, Sky, 2009, s. 20ff och Sælid Gilhus & Mikaelsson, 2003, s. 225ff. 
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Kapitel 3 Metod 

3.1. Kvalitativ innehållsanalys 

En innehållsanalys kan fungera på olika sätt. Det vanligaste är att man kvantifierar, det 

vill säga att man mäter eller räknar förekomsten av vissa företeelser i texter och genom 

det drar slutsatser om det man studerar. Dock kan innehållsanalys användas på ett vidare 

sätt som inte syftar till att kvantifiera, utan istället granskar textens innehåll kvalitativt.47 

 Urvalet av texter i innehållsanalysen generar olika budskap som tillsammans med 

forskningsmetoden används för att beskriva och analysera innehållet. Detta resulterar 

oftast i utveckling av objektiva och kvantitativa data, även om kvalitativa sorter, som är 

beroende främst eller uteslutande på kvalitativ analys, är vanliga.48  

 Genom textnära läsning av ett material och genom att ta hänsyn till dess olika 

delar, helhet och kontext syftar analysen till att komma åt textens grundläggande inne-

håll, det vill säga det som ligger dolt under ytan och således är svårt att nå enbart genom 

kvantifiering. Den kvalitativa analysen innebär aktiv läsning av texten, att ställa frågor 

till texten och låta att textens innehåll och budskap besvara dessa frågor. Detta innebär att 

man i den kvalitativa innehållsanalysen lyfter fram vissa passager som mer betydelsebä-

rande än andra.49  

 Trots sin empiriska grund, är innehållsanalys inte en rent objektiv metod då texter 

och läsare inte är helt objektiva. I arbete med innehållsanalys är betydelsen stor att tex-

terna analyseras med speciella teoretiska ramar för att komma åt särskilda budskap. Be-

tydelser i texter upptäcks inte utan konstrueras genom tolkning, vilket innebär att forska-

rens perspektiv har stor betydelse. Innehållsanalysen har sin grund i antagandet att det 

finns enhetliga relationer mellan symboler och betydelser, men eftersom texter sällan har 

en enda enhetlig betydelse är det inte realistiskt att ha förväntningar på att texten kan 

                                                 

47 Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2005, Textens mening och makt – metodbok i samhällsvetenskap-
lig text- och diskursanalys., s. 43f. 
48 Ibid, s. 110. 
49 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, 2012, Metodpraktikan: kons-
ten att studera samhälle, individ och marknad, s.210. 



16 
 

generera endast en tolkning. Således är det viktigt för forskaren att klargöra sina fråge-

ställningar och sammanhanget.50 

3.2. Jämförande analys  

Att inte bara betrakta ett antal skeenden eller objekt i sig utan att dessutom göra det i för-

hållande till varandra är ett vanligt sätt att förhålla sig till information.51 Även om själva 

syftet med en specifik studie inte är att jämföra är jämförelsen så etablerad i det mänsk-

liga tankesättet att det ändå påverkar vårt arbetssätt. Ofta kombineras den jämförande 

metoden med andra metoder, där olika resultat ställs mot varandra. 

 Jämförelser är ovärderliga för både konstruktion och för prövning av hypoteser. 

Detta gäller för jämförelser inom och mellan olika studier inom religionsvetenskap. Till 

exempel gällande sambandet mellan religion och våld, där hypoteser gjorts gällande vissa 

typer av religion och vissa former av våld. Att använda hypoteser och omvärdera eller 

testa dessa innebär att man kan validera eller avfärda dessa typer av påståenden och anta-

ganden.52  

 Jämförelse som forskningsmetod inom religionsvetenskapen har ansetts proble-

matiskt, men problematiken ligger oftast inte i metoden i sig själv utan i bristen på dju-

pare förankring i tidigare forskning. En annan problematik med jämförande metod är att 

det är svårt att undvika reduktionism och generalisering, samt att jämförelsen ofta syftar 

eller resulterar i att påpeka likheter istället för skillnader.53 

3.3. Kommentarer kring tillämpningen av metoderna 

Eftersom studien utgår ifrån kvalitativ innehållsanalys är jag inte intresserad av att mäta 

användandet av begrepp som kvinna, man, transexuell, homosexuell och heterosexuell. 

Just för att normer kan vara så dolda tänker jag att de förmedlas ”mellan raderna” och i 

specifika ordval och kontexter. Detta kan göras genom att böckerna exempelvis påpekar 

kvinnligt kön men inte manligt kön på exempelvis präster eller om författaren förutsätter 

att läsaren, det vill säga eleven, är heterosexuell. Det är även av intresse att analysera vad 

                                                 

50 Nelson & Woods, 2011, s. 107-117. 
51 Stausberg, Michael, 2011, ingår i Stausberg, Michael & Engler, Steven, The Routledge handbook of 
research methods in the study of religion, s. 21. 
52 Ibid, s. 33. 
53

 Ibid, s. 21f. 
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författaren både exkluderar och inkluderar i texterna, det vill säga att även det som förfat-

taren inte behandlar säger något om dess perspektiv. 

 Utifrån queerteorin och utgångspunkten med ”homo religiosus” kommer analys-

frågor att användas i granskningen av de valda läroböckerna. Analysfrågorna har sin ut-

gångpunkt i den normkritik och åskådliggörandet av normer som teorierna förmedlar. De 

utformade analysfrågorna kommer att fungera som ett stöd i granskningen och ska hjälpa 

mig att kunna komma åt texternas budskap och de normer som förmedlas ”mellan rader-

na”. Dessa frågor är:  

 

 Förmedlas normer kring kön och könsidentitet i texten? Hur?  

 Förmedlas normer kring sexualitet och relationsformer i texten? Hur?  

 Hur och på vilket sätt beskrivs olika sexualiteter och könsidentiteter? Förmedlas 

stereotypa bilder? 

 

Som jag nämnt tidigare är den kvalitativa innehållsanalysen till stor del baserad på sub-

jektiva tolkningar eftersom objektivitet är svårt att uppnå. Således är det viktigt att po-

ängtera mitt perspektiv för att tydliggöra vad mina tolkningar baseras på. Som ämneslä-

rarstudent och med erfarenhet av undervisning från den verksamhetsförlagda utbildning-

en utgår jag ifrån hur materialet fungerar i en klassrumssituation. Mitt intresse för femin-

ism, genus och HBTQ-relaterade frågor kommer även att ha betydande roll i min 

tolkning.  

 Den jämförande analysen kommer inte att användas på traditionellt vis, där olika 

religioner ställs mot varandra och jämförs, utan kommer istället att ske genom att mitt 

resultat jämförs med specifika utdrag ur styrdokumenten. Utdragen väljs utifrån att de 

berör könstillhörighet och sexuell läggning. Den kritik som riktats mot jämförande metod 

inom religionsvetenskap är ingenting som borde utgöra något problem eftersom metoden 

inte kommer att användas för att jämföra religioner. Den används för att jämföra två olika 

material, för att analyseras i relation till varandra om huruvida deras innehåll överens-

stämmer. Jag kommer således att peka på både likheter och skillnader för att ge en bred 

bild av det granskade materialitet.   
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat och analys 

4.1.1. Det kommenterade och det okommenterade 

Genomgående i båda böckerna använder författarna olika titlar om något som skulle 

kunna vara könsneutralt och beröra båda könen, men detta sker relativt inkonsekvent 

eftersom kön nästan enbart uppmärksammas när det handlar om kvinnor. Exempelvis att 

”präster” är ett allmängiltigt ord för präster, men att ”kvinnliga präster” är kvinnliga präs-

ter, vilket då innebär att de två begreppen ”präst” och ”kvinnliga präster” representerar 

olika saker, det vill säga olika kön. 54 

 När historiska kvinnor, kvinnliga gudomar eller andra viktiga kvinnor nämns eller 

behandlas förklars även att de är just kvinnor eller att de är någons fru eller dotter på ett 

sätt som inte görs när män presenteras. Några undantag finns, exempelvis presenteras 

både Ylve Eggehorn och Erica Appelros med sina yrken och utan att det poängteras att 

de är kvinnor.55 

 I Religion – helt enkelt används genomgående orden jude och judinna för att sär-

skilja män och kvinnor i samma text, men avviker ibland från det vid vissa tillfällen. 

Ibland används jude som en allmänmänsklig term, bland annat när de judiska matreglerna 

redogörs för.56 Detta mönster återfinns även i Söka svar.57 Att använda judinna för kvin-

nor och jude för män eller för judar i allmänhet kan innebära viss förvirring då det är 

oklart ifall kvinnor inkluderas i beskrivningen. När sedan gudstjänsten behandlas använ-

der författaren man och kvinna som begrepp för att visa på hur olika judiska riktningar 

skiljer sig åt, men är inte helt konsekvent med sin beskrivning av de olika riktningarna.58  

                                                 

54 Ring, Börge, 2012, Religion – helt enkelt, s. 82f. 
55 Eriksson, Leif och Mattsson Flennegård, Malin, 2012, Söka svar – Religionskunskap kurs 1 och 2, s. 
314f. 
56 Ring, 2012, s. 60. 
57 Eriksson & Mattsson Flennegård, 2012, s 245 och 264f. 
58 Ring, 2012, s. 72. 
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 I Rings kristendomskapitel nämns och behandlas i stor utsträckning viktiga histo-

riska män. De gånger som viktiga kvinnor behandlas handlar det om Heliga Birgitta och 

jungfru Maria som viktiga helgon. Då poängteras att de antingen är en kvinna eller att det 

är en moder.59 Det förekommer även att ”kvinnorna” eller ”den otrogna kvinnan” nämns 

när berättelsen om Jesus död och uppståndelse behandlas. När andra personer eller grup-

per nämns påpekas sällan kön, vilket innebär att ”religiösa och filosofiska personer”, 

”lärjungarna och vännerna”, ”romarna och prästerna” och andra namngivna personer 

genom detta mönster och genom sammanhanget per automatik tolkas som män.60   

 Klosterlivet inom buddhism lyfts fram som viktigt för den som vill utöva sin 

gudstro ostört, men det poängteras även att klosterlivet har varit betydelsefullt för kvin-

nor då de har fått tillgång till att studera.61 Nunnornas och munkarnas kön uppmärksam-

mas inte när den historiska utvecklingen av klosterordnar förklaras, men i en bildtext 

finns formuleringen ”manliga munkar”. Att könsbenämna män tillhör ovanligheten i 

dessa läroböcker, men formuleringen fyller heller ingen funktion eftersom författaren inte 

har behandlat ”kvinnliga munkar” eller ”manliga/kvinnliga nunnor” och i samma text 

menar författaren att kvinnor inte får vistas på ön Athos.62 Präster och bodhisattvor be-

nämns som allmängiltiga begrepp, men den kvinnliga bodhisattvan Tara könsbenämns. 

Övriga bodhisattvor som namnges (Avalokiteshvara och Jizo) könsbenämns inte, vilket 

innebär att det inte borde finnas någon förvirring om vilket kön de har.63 

 Ring nämner att det finns kvinnliga och manliga munkar i följande citat: ”Det 

finns även nunnor, men de får inte vara medlemmar av munkförsamlingen. Men i vissa 

länder finns så kallade kvinnliga munkar, som är medlemmar av munkförsamlingen”.64 

Nunnornas funktion och uppgifter behandlas inte i kapitlet, men det gör munkarnas 

funktion och uppgifter. Här uppstår en viss förvirring när författaren har etablerat att det 

finns manliga och kvinnliga munkar. Könens betydelse behandlas enbart när de kvinnliga 

munkarna behandlas, men utöver det skrivs sällan könet ut. Ordet munk nämns ett flertal 

gånger utan att hänvisa till om det är en manlig munk eller det allmängiltiga som innefat-

tar både män och kvinnor.  

 Den manliga dominansen berörs av Eriksson och Mattsson Flennegård i reflekt-

ionsfrågan ”Filosofin har alltid varit en relativt manlig verksamhet. Om det plötsligt 

                                                 

59 Ring, 2012, s. 97 och 109. 
60 Ibid, s. 86f. 
61 Ibid, s. 108. 
62 Ibid, s. 110. 
63 Ibid, s. 196f. 
64 Ibid, s. 184. 
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skulle bli en majoritet av kvinnliga filosofer – vilka frågor tror du då skulle komma 

överst på dagordningen för samhällsdebatten?”.65 Detta förmedlar att kvinnor driver spe-

cifika frågor som män inte driver. Underförstått förmedlas att kvinnliga filosofer skulle 

syssla med ”kvinnofrågor” eftersom deras perspektiv inte ingår i det allmänmänskliga, 

vilket innebär att de kvinnliga filosofernas bidrag inte skulle likna de manliga filosofer-

nas. 

 Resultatet visar att det okommenterade mansperspektivet och det kommenterande 

kvinnoperspektivet inte enbart innebär en språklig inkonsekvens från författarnas sida 

utan rymmer en del normer gällande vems perspektiv som är självklart och vems per-

spektiv som behöver en förklaring. Att det kvinnliga perspektivet kommenteras utifrån 

hennes kön kan tolkas som att hennes könstillhörighet behöver anmärkas utifrån två 

funktioner, dels genom att särskilja män och kvinnor och deras funktioner och dels för att 

hon primärt ska förstås som sitt kön och sekundärt som människa. Det kvinnliga perspek-

tivet är inte allmänmänskligt utan representerar endast det kvinnliga perspektivet. 

4.1.2. ”Man och kvinna i…” 

I Religion – helt enkelt finns i samtliga presentationer av världsreligionerna en kategori 

som behandlar synen på män och kvinnor och vilka roller de har. Dessa avsnitt, som be-

rör vilka perspektiv som behandlas, ger underlag för denna del av uppsatsen. Andra delar 

av läroböckerna som berör detta tema kommer även att behandlas i detta avsnitt.  

 Eriksson och Mattsson Flennegård behandlar kvinnosyn och våld i en egen del av 

boken. Här menar de att kvinnans roll, jämfört med mannen, har varit undanskymd och 

kvinnosynen varit negativ. De menar att det har varit så i alla tider och i alla kulturer, 

med några undantag. Detta kopplar de till våld mot kvinnor och hedersvåld istället för att 

problematisera vad kvinnorna har gjort av sin position eller om historiebeskrivningen 

tagit hänsyn till detta och inkluderat kvinnor.66 Kvinnans rättigheter mäts ofta i relation 

till mannens, exempelvis genom att behandla att kvinnan ska betraktas som likvärdig 

mannen eller att kvinnor kan nå alla positioner som män har.67 Detta innebär att mannen 

och mannens rättigheter betraktas som en måttstock för vad som norm och är ett drägligt 

liv.  

                                                 

65 Eriksson & Mattsson Flennegård, 2012, s. 420. 
66 Ibid, s. 106. 
67 Ibid, s. 117 och s. 401. 
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 De judiska männens bevis på sin tro behandlas i stor utsträckning, dels genom att 

Ring beskriver att vissa judiska män använder kippa för att visa fromhet medan en even-

tuell kvinnlig motsvarighet inte kommenteras, och dels genom omskärelsen. Just för av-

snittet om omskärelsen ”Omskärelsen – tecknet på att man tillhör det judiska folket” ger 

intryck av att detta även inkluderar kvinnor eftersom ordet ”man” har en allmänmänsklig 

funktion. Både manlig och kvinnlig omskärelse behandlas, där den manliga härleds till 

Första Moseboken och den kvinnliga i negation, det vill säga att ”Kvinnor omskärs där-

emot inte”.68 Även i islamkapitlet behandlas både kvinnlig och manlig omskärelse. Ele-

verna får veta att islam förespråkar manlig omskärelse utan att det finns belägg för det i 

Koranen och att kvinnlig omskärelse inte förespråkas av islam, men att det ändå före-

kommer bland muslimer. Kvinnlig omskärelse får större utrymme jämfört med manlig, 

trots att det inte är en tradition från islam.69 

 Under rubriken ”Man och kvinna i judendomen” poängterar Ring hur judiska tex-

ter skrivits av män och för män och att judendomen länge varit mansdominerad. Dock 

menar författaren att kvinnan har en plats i judendomen och att den platsen är annorlunda 

eftersom hon inte berörs av vissa bud. Kvinnan är således mer ”naturligt” troende jämfört 

med mannen. Berättelsen om Lilit lyfts fram och författaren menar att hon kan ses som 

en självständighetssymbol för kvinnor,70 men utvecklar inte detta. Rubriken ”Man och 

kvinna i judendomen” fyller dock inte sin funktion, då texten nästan helt handlar om den 

kvinnliga versionen av judendomen, vilket innebär att rubriken snarare borde vara 

”Kvinnan i judendomen”. Detta mönster återkommer genomgående i Religion – helt en-

kelt. 

 Söka svar behandlas tolkningsföreträde inom judendomen på följande sätt: 

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.71 

 

Sedan lyfts kvinnans mer framträdande plats i synagogan inom vissa länder och försam-

lingar. Dock utelämnas mycket av kvinnans religionsutövande, exempelvis hur hennes 

roll och religionsutövande ser ut i församlingar som inte är konservativa eller liberala. 

                                                 

68 Ring, 2012, s. 58. 
69 Ibid, s. 130. 
70 Ibid, s. 63. 
71 Eriksson & Mattsson Flennegård, 2012, s. 250. 
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Kvinnans, eller rättare sagt mammans, roll vid sabbaten och pesach lyfts senare i kapitlet, 

vilket ger intryck av att kvinnan har en viktig roll för det religiösa som sker i hemmet.72 

 Även kristendomskapitlet i Religion – helt enkelt har en underrubrik som behand-

lar mannens och kvinnans roll i kristendomen och även här handlar det mestadels om 

kvinnan. Kvinnors och mäns ställning sägs skifta mellan olika kulturer och mellan olika 

kyrkor, vilket innebär att det är svårt att ge en enhetlig bild av den. Här poängteras även 

att Jesus lärjungar var män, men att Jesus gick emot rådande samhällsnormer och talade 

till kvinnorna, vilket hade en statushöjande effekt.73 Kvinnornas roll i spridandet av kris-

tendomen får dock inget utrymme. Istället poängteras nunnors roll i det sociala livet och 

samhällets skolor.  

 I kapitlet som behandlar islam märks det att Ring inkluderat ämnen som varit ak-

tuella i media eller i olika debatter de senaste åren. Ett ämne som får plats är klädsel och 

mer specifikt slöjan. Män och kvinnor ska klä sig värdigt, men männens klädsel beskrivs 

inte. Istället behandlas debatten kring slöjan och författaren visar på olika anledningar till 

att kvinnor bär slöja, men menar också att slöjan i samhället inte väcker samma upp-

märksamhet längre. Sedan får eleverna i en reflektionsfråga diskutera varför mäns kläd-

sel kommenteras i mindre omfattning än kvinnlig klädsel.74 Detta visar på en genus- och 

normproblematisering, men anknyter inte specifikt till slöjan.  

 Religiösa regler om kläder behandlas i stor utsträckning enligt det manliga per-

spektivet, med några få undantag. När den kvinnliga klädseln behandlas görs det ofta i 

relation till samhällsdebatten,75 utan att alltid klargöra vilken koppling som kläderna har 

till religionen och med en utgångspunkt där kläderna problematiseras på ett sätt som det 

inte görs med männens klädsel. Således blir kvinnornas klädsel något som behöver pro-

blematiseras eftersom det tillhör samhällsdebatten. När islam behandlas är det lätt att 

kvinnans ställning i samhället och i religionen får mycket plats även om kvinnoförtryck 

härleds till patriarkala system som både är äldre och oberoende av islam. Detta gäller 

även för Söka svar. Här behandlas slöjan som ett inslag som samhället tycker olika om 

och som eleverna själva ska ta ställning till.76 

 Att separera kvinnor och män är även ett ämne som Rings islam-kapitel behand-

lar, både när det gäller synen på könen och när kön nämns generellt. Ring behandlar hur 

synen på könen som separata tar sig uttryck, dels genom att kvinnor och män sitter av-

                                                 

72 Eriksson & Mattsson Flennegård, 2012, s. 253 och s. 267. 
73 Ring, 2012, s. 96f. 
74 Ibid, s. 132. 
75 Ibid, s. 92. 
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skilt i moskén och dels genom den essentiella synen på könen. Det essentiella synsättet 

sätts i kontrast till det svenska synsättet.77 Det separerande synsättet återkommer även när 

fredagsbönen beskrivs. Där förklaras att mannen är skyldig att delta i fredagsbönen, men 

att det för kvinnor är valfritt. När en kvinna menstruerar är hon ”befriad” från att delta, 78 

vilket förmedlar att kvinnor inte deltar på samma premisser eller samma sätt, men för-

djupar inte vad hon istället gör.  

 I samband med äktenskapsfrågan får eleverna i reflektionsfrågan fundera kring 

kvinnosyn. Där framställs att den svenska kvinnosynen är i stark konflikt med den mus-

limska och eleverna ska således reflektera kring konflikten och komma med konkreta 

förslag,79 vilket kan tolkas som att en gift muslimsk kvinna är en förtryckt kvinna. Detta 

skapar i sin tur stereotypa bilder av specifika grupper. Den traditionella synen på könen 

framställs i Söka svar som något som går emot det moderna svenska samhället. Där me-

nas att: 

Att leva i det svenska samhället medför ibland problem för det traditionella muslimska familjelivet. 

Kvinnans värdighet i egenskap av maka och mor naggas i kanten eftersom hon ofta måste hjälpa till 

med försörjningen och därför inte kan vara hemma med barnen.80 

 

Dock har författarna precis innan citatet konstaterat att ”i många fall hjälper kvinnan till 

med försörjningen”, vilket då ger olika bilden av hur familjelivet ser ut. Att hänvisa till “i 

många fall” som ställs mot “ibland”, när det senare får mer utrymme ger snarare intryck 

av att det är vanligare. Således framställs de muslimska traditionerna i konflikt med det 

svenska samhället eftersom kvinnan inte kan vara hemma med sina barn, utan måste ar-

beta. Kvinnans dubbelbestraffning, det vill säga valet mellan det traditionella och det 

moderna samhället medför konsekvenser oavsett vilket som väljs, beskrivs som unikt för 

muslimska kvinnor i svenska samhället eftersom det svenska samhället inte tillåter kvinn-

lig omsorg.  

 När mäns och kvinnors ställning behandlas inom hinduismen betonas den manliga 

dominansen över kvinnan som en del av en långtgående tradition som fortfarande finns 

kvar. Både brudbränning och änkebränning får stor plats i detta avsnitt, vilket förmedlar 

att det är vanligt inom hinduismen. Dock menar Ring att änkebränning förbjöds på 1800-

                                                                                                                                                 

76 Eriksson & Mattsson Flennegård, 2012, s. 351ff. 
77 Ring, 2012, s. 135. 
78 Ibid, s. 140. 
79 Ibid, s. 136. 
80 Eriksson & Mattsson Flennegård, 2012, s. 338. 
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talet, men förklarar inte dess plats i nutida hinduism eller varför det behandlas i lärobo-

ken.81  

 När män och kvinnor behandlas i Rings kapitel om buddhism konstateras att de är 

likvärdiga och att Buddha ansåg att båda könen har möjlighet att uppnå Nirvana.82 Detta 

verkar dock inte överensstämma med synen på munkar och nunnor, vilket inte kommen-

teras. Här förmedlas en tydlig regel, att män och kvinnor är likvärdiga, men sedan be-

handlar texten olika kontexter där det inte stämmer. Nunnorna marginaliseras när de inte 

inkluderas i avsnitt om levnadsregler och blir ett undantag när deras situation behandlas i 

negation. Att utesluta kvinnor ut beskrivningen sker exempelvis när matreglerna behand-

las och författaren menar att ”för munkar är det inte tillåtet att dricka alkohol och de 

flesta är vegetarianer”, men kommenterar inte om detta även gäller för nunnor. Dock 

inkluderas nunnor i klädreglerna och författaren behandlar även att de extra reglerna som 

nunnor har är könsbaserade.83  

 På många sätt fungerar rubriken ”Man och kvinna i...” i de olika religionerna som 

en motpol till den övriga texten. Att det manliga perspektivet saknas i dessa avsnitt ger 

dessutom läsaren uppfattningen att sektionen enbart handlar om kvinnor, vilket då fram-

ställer kvinnor som det avvikande. Man kan se tydliga uppdelningar för vilka kontexter 

som män och kvinnor behandlas i. Männen får utrymme i religionshistorien och den ge-

nerella beskrivningen om hur religionen tar sig uttryck. Kvinnorna lyfts fram när hennes 

ställning, äktenskapet, underordning, samhällsdebatten eller annan problematik behand-

las. Sällan lyfts hennes form av religionsutövning fram, vilket flyttar fokus från religion 

till samhälle utan att klargöra hur det hänger samman.    

4.1.3. Heteronormativitet, tvåsamhet och tvåkönsnorm 

Den heterosexuella parrelationen får störst utrymme i båda läroböckerna, men celibatitet 

som fromhetsideal får även mycket utrymme, då i relation till asketism eller livet i klos-

ter. Genomgående för båda böckerna är en dominerande tanke om en tvåkönsnorm, det 

vill säga att personerna antingen är män eller kvinnor och att detta är viktigt att kommen-

tera. I Söka svar återfinns transpersoner ett par gånger, då i syfte att förklara HBT, he-

dersbrott eller i samband med Elisabeth Ohlson Wallins utställning ”Ecce homo”. I Söka 

svar återfinns även en normkritisk tanke om att vissa kristna menar att om Gud kan kallas 

                                                 

81 Ring, 2012, s. 162f. 
82 Ibid, s. 188. 
83 Ibid, s. 184ff. 
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fader så ska man även kunna säga moder, vilket kan ses som ett försök att nyansera synen 

på kön.84  

 När eleverna ska arbeta med moraliska dilemman i Religion – helt enkelt är dessa 

något stereotypa i sin utformning då de exempelvis behandlar en pojke som sitter uppe 

länge vid datorn och får problem med skolan eller en duktig flicka som är orolig för sina 

betyg. Alla exempel visar på tvåkönsnorm där barnen antingen är flicka eller pojke och 

tillskrivs ett relativt könsnormativt problem.85 

 De exempel på relationer som används i de moraliska ställningstagandena är i de 

allra flesta fall heterosexuella, det vill säga att personernas kön skrivs ut och om proble-

matiken rör en pojk- eller flickvän. Ett exempel är dock tvetydigt där en mamma hittar en 

festbild på sin son där han hånglar med sin kompis.86 Kompisens kön skrivs inte ut, men 

eftersom detta framställs som problematiskt kan ett antagande vara att det är en pojke han 

hånglar med. Om kompisen hade varit en flicka skulle kanske problemet framställts på 

ett annorlunda sätt och då skulle kanske även könet noterats. Även i Söka svar finns en 

självklar utgångspunkt att när olika moraliska dilemman behandlas och författaren vill 

förmedla någon typ av triangeldrama eller relationsmässiga problem lyfts det heterosexu-

ella perspektivet fram. I ”Borde jag berätta att jag såg henne med en annan kille?” eller 

”Att Maja hjälper Nassim med de svåra matteuppgifterna verkar ju snällt, men hon vill 

egentligen bara använda honom för att lära känna hans kompis Ola” förmedlas en situat-

ion i heterosexuell klädnad.87 

 Författaren använder i Religion – helt enkelt även exempel där könet inte skrivs 

ut, har betydelse för problematiken eller där eleverna själva får bestämma kön genom att 

beskrivningen innehåller ”hon/han”.88 Detta syftar till att eleven ska sätta in sig själv och 

sitt liv i situationen, men exempel med ”han/hon” är likafullt tvåkönsnormativt.  

 I Religion – helt enkelt får eleverna i en reflektionsfråga argumentera för och 

emot manlig omskärelse och huruvida det ska förbjudas i Sverige. Inför denna fråga re-

dogörs några argument för och emot, där ett argument för omskärelse handlar om att de 

judiska männens löper mindre risk att få (vad författarna kallar) peniscancer och att deras 

kvinnor då löper mindre risk för livmoderhalscancer,89 vilket innebär att de judiska män-

                                                 

84 Eriksson & Mattsson Flennegård, 2012, s. 28. 
85 Ring, 2012, s. 44ff. 
86 Ibid, s. 46. 
87 Eriksson & Mattsson Flennegård, 2012, s. 46 och s. 64. 
88 Ring, 2012, s. 46. 
89 Ibid, s. 58. 
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nen är outtalat heterosexuella och har en könsidentitet som överensstämmer med manligt 

biologiskt kön. 

 När äktenskapet behandlas är det underförstått att det handlar om heterosexuella 

par, både när sakramenten och prästers civilstånd behandlas.90 Dagens situation med för-

samlingar och länder som accepterar homoäktenskap behandlas inte i Religion – helt en-

kelt. Detta tema ser dock annorlunda ut i Söka svar. I kategorin “Samhällets nya frågor 

och krav” behandlas bland annat samkönade äktenskap och prästvigning av homosexu-

ella präster. Här lyfts exempel på accepterande församlingar och de som ställer sig kri-

tiska till de nya frågorna.91  De monogama parrelationer som exemplifieras är, som tidi-

gare nämnt, genomgående outtalat heterosexuell. Under kategorin ”Äktenskapet” be-

handlas ämnet utan en kommentar om att endast heterosexuella äktenskap behandlas i 

avsnittet.  

 Polygami behandlas bland annat inom islam, men författarna betonar att det är 

omöjligt att behandla alla fruar lika och älska alla lika mycket, vilket då förmedlar poly-

gami som något ouppnåeligt.92 När olika sekter behandlas beskrivs det mormonska 

månggiftet i ett historiskt perspektiv, det vill säga att månggifte är förbjudet sedan 1800-

talet och är något som mormoner tar avstånd ifrån idag. Istället förespråkas tvåsamhet 

och traditionell familjesyn, medan polygami endast återfinns hos fundamentalister.93 Ur 

detta kan tolkas att polygami är så kontroversiellt och extremt att inte ens grupper, som 

författarna beskriver som ”lite speciellt”, lever efter det.  

 En viss problematisering förs om huruvida vi formas av arv eller miljö, bland 

annat i relation till könsroller, där olika syn på manligt och kvinnligt som socialt eller 

biologiskt resulterar i olika syn på könen och jämställdhet. Detta kopplas sedan till nor-

mer och synen på det normala. Bland annat behandlas manlighetsidealet och den kvinn-

liga omvårdnaden kopplat till samhällets normer. Författarna lyfter att ”annan sexuell 

läggning än det heterosexuella” är en av de kategorier som det västerländska samhället 

oftast anser som ”onormalt”.94 Dock sker ingen djupare problematisering av detta, vilket 

då skulle kunna innebära att dessa påståenden snarare befäster vad samhället tycker istäl-

let för att ifrågasätta normernas roll och utrymme. Detta nyanseras dock när författarna, i 

en bildtext, menar att personerna som deltar i prideparaden (som bilden illustrerar) vill 

visa att de tror på alla människors lika värde. Ett annat exempel där författarna problema-

                                                 

90 Ring, 2012, s. 107 och 111. 
91 Eriksson & Mattsson Flennegård, 2012, s. 296. 
92 Ring, 2012, s. 136. 
93 Ring, 2012,, s. 228f, Eriksson & Mattsson Flennegård, 2012, s. 380. 
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tiserar synen på kön och sexualitet är när skolans värdegrund lyfts fram där det betonas 

att ingen ska diskrimineras på grund av kön och sexuell läggning.95 Eleverna får även ta 

del av Frida Darjs problematisering och ett ifrågasättande av heteronorm, tvåsamhets-

norm och kärnfamiljen i förhållande till feminism, samt Nina Björks problematisering av 

könsroller. Dessa två texter representerar olika röster ur den feministiska rörelsen som 

vill bredda och inkludera fler frågor i debatten, bland annat den heterosexuella tvåsam-

hetens höga ställning och att se kvinnan som en människa istället för en kvinna.96 

 Resultatet grundar sig i två olika utgångspunkter, dels det okommenterade och 

självklara och dels utifrån det ”problematiska” och kontroversiella. Dessa två utgångs-

punkter framhåller heteronormativitet, tvåsamhet och tvåkönsnorm som det oproblema-

tiska som aldrig behöver kommenteras eller förklaras. Det bara är. De enda sätten som 

heterosexualitet problematiseras är i de moraliska ställningstagandena, men då förmedlas 

själva läggningen inte som ett problem utan förmedlar istället kärleksproblem som ”alla” 

kan känna igen sig i. Man kan konstatera att normerna utifrån att det oproblematiska ald-

rig beskrivs på liknande sätt som det problematiska beskrivs. 

4.1.4. Sexualitet och kön som identitet 

I inledningskapitlet i Religion – helt enkelt behandlas kön och sexualitet som ett enskilt 

ämne. Där redogörs för kön och sexualitet på ett relativt djupgående sätt med både fakta-

text och reflektionsfrågor för eleverna. Ring menar att kön och sexualitet har en stor be-

tydelse för hur människors identiteter formas. Författaren redogör sedan för HBTQ-

begreppet, men tar för givet att eleverna förstår varför HBTQ används förutom problema-

tiken i att använda ”bög” som ett skällsord. Att ”[a]lla vi människor vill bli tagna på all-

var” kan vara självklart för vissa elever, men andra elever kanske inte har några förkun-

skaper om vilka svårigheter som exempelvis transpersoner eller homo- och bisexuella får 

utstå, vilket författaren inte klargör. I redogörelsen för HBTQ förklaras även heterosex-

ualitet, vilket kan tolkas som att författaren vill behandla heterosexualitet som en sexuali-

tet bland andra sexualiteter. Ring menar att: 

Det kan vara svårt att förstå olika former av könsuttryck och sexualiteter och att acceptera andras 

läggningar och hållningar. Det är lätt att man säger att något är rätt eller att något är fel. Men det 

handlar ytterst om att visa respekt för hur andra väljer sina liv och att du ska bemötas med respekt 

för dina livsval. Och det är du som bestämmer över dina val och hur du formar ditt liv.97  

                                                                                                                                                 

94 Eriksson & Mattsson Flennegård, 2012, s. 51. 
95 Ibid, s.52, s. 67. 
96 Ibid, s. 422f. 
97 Ring, s. 22. 
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Citatet ovan kan ses utifrån ett heterosexuellt och tvåkönsnormativt perspektiv även fast 

detta inte tydligt klargörs. Författaren har med stor sannorlikhet skrivit detta i all välme-

ning, men förmedlar ändå ett ”vi och dom”-perspektiv då det uppenbarligen är icke-

heterosexualitet och transpersoner som åsyftas med ”andras läggningar och hållningar”. 

Dock är ordet könsuttryck ett väl valt ord då detta breddar fokus till att handla om mer än 

biologiskt kön. Ordet ”livsval” förmedlar dock ett budskap om att andra sexualiteter än 

heterosexualitet är ett val man gör, när det snarare handlar om ifall man är öppen med sin 

sexualitet eller inte. Samtidigt som båda läroböckerna skildrar en relativt öppen och tole-

rant syn jämtemot homo- och bisexuella framställs det även som problematiskt att vara 

öppen på grund av risken för hatbrott och hedersrelaterat våld, vilket innebär att öppen-

heten har ett pris.   

 Efter detta avsnitt följer ett par scenarion eller teman som eleverna får läsa om 

och reflektera kring biologiskt kön, könsidentitet, könsroller och sexualitet. Först kom-

mer temat om biologiskt kön där författaren inleder med att etablera en tvåkönsnorm där 

Ring konstaterar att de flesta föds med ett tydligt biologiskt kön. Tvåkönsnormen finns 

även med i reflektionsfrågorna där eleverna får lista saker som de anser är typiskt biolo-

giskt manligt eller kvinnligt, vilket syftar till att upprätthålla normen om hur män och 

kvinnor ser ut. Författaren exemplifierar själv med bröst och skägg, men menar att det 

finns undantag.98 Dock kommenterar han inte tydligt att biologiskt kön ser olika ut ef-

tersom människor är enskilda individer. När könsroller behandlas använder författaren 

igen av etablerade traditionella könsroller för att poängtera temat. Dock följer en proble-

matisering där Ring menar att könsrollerna är kulturellt och tidsmässigt bundna och såle-

des föränderliga.99 

 Ring tydliggör att könsidentitet handlar om vad man känner sig som. Han använ-

der även viktiga begrepp som transsexuell, biologiskt kön, hormoner och könskorrige-

ring, men menar att de flesta identifierar sig som sitt biologiska kön, vilket då visar vad 

som är det normala och vad som är avvikande. I en sammanfattning av de olika begrep-

pen ges en förenklad och felaktig beskrivning av transsexualism, genom förklaringen att 

personen vill byta eller har bytt kön, 100 istället för att personen vill korrigera eller har kor-

rigerat.  

                                                 

98 Ring, 2012, s. 23. 
99 Ibid, s. 24. 
100 Ibid, s. 23. 
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 Sexualitetstemat inleds med en heteronorm där det etableras att de flesta attrahe-

ras av det motsatta könet. Dock tilläggs att detta inte gäller för alla. Sedan försöker för-

fattaren förklara hur sexualitet ser ut på en skala, där den 100 % heterosexuella männi-

skan skulle vara 10 på skalan, den 100 % homosexuella människan skulle vara 1 på ska-

lan och sen bisexuella hamnar på 5.  Denna modell har med hög sannorlikhet en pedago-

gisk tanke som utgångspunkt men kan uppfattas som värderande eller normerande, där en 

person antingen är 100 % det ena av två poler eller någonstans mitt emellan. Den bisexu-

ella läggningen sammankopplas inte till att vara 100 % av sin sexualitet, vilket förmedlar 

ett diffust mellanläge, där den bisexuella människan varken är det ena eller det andra. 

Sedan vill författaren att eleverna ska reflektera över arvet och miljöns påverkan på de 

olika utgångspunkterna,101 men har samtidigt inte berört hur samhället och dess normer 

påverkar sexualitet eller hur öppen man kan vara. 

 Kön, sexalitet och identitet sammankopplas även i Söka svar, om än inte i samma 

utsträckning som i Religion – helt enkelt. Här menar Eriksson och Mattsson Flennegård 

att både kön och sexualitet är faktorer som påverkar identiteten. Dock ligger fokus på 

könsroller, genus och att dessa ämnen är aktuella debattfrågor. Genus problematiseras till 

viss utsträckning då författarna menar att identiteten formas medvetet och omedvetet av 

kön och beroende på vilken syn man har av manligt och kvinnligt.102 Dock görs ingen 

tydlig problematisering av könsidenitet och att det biologiska könet inte alltid överens-

stämmer med den upplevda könstillhörigheten, vilket förmedlar tvåkönsmodellen som 

sanning.  

 När sexualitet behandlas menar Eriksson och Mattsson Flennegård att ”[v]i har i 

vårt svenska samhälle lämnat den tid då en heterosexuell läggning (att vilja ha sex med 

en partner av motsatt kön) var den enda sexuell läggningen man talade om”,103 vilket har 

en viss sanningshalt, men detta innebär att heteronormativiteten glöms. Citatet ger in-

tryck av att det svenska samhället inte längre utgår ifrån att personer är heterosexuella 

och att andra sexuella läggningar än heterosexualitet inkluderas naturligt i samhället. 

Även i Söka svar behandlas HBT-begreppet, om än med en missvisande förklaring av ”t” 

som transsexualitet. HBT beskrivs som en viktig utgångspunkt i demokratifrågor och 

normer, medan livet som icke-heterosexuell beskrivs en kamp på grund av fördomar. 

                                                 

101 Ring, 2012, s. 25. 
102 Eriksson & Mattsson Flennegård, 2012, s. 94. 
103 Ibid, s. 95. 
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 Senare i boken behandlas könsidenitet i form av ett utdrag ur en antologi där för-

fattaren Axel Grönqvist är ”en så kallad transperson” utan någon förklaring om vad det 

innebär. Dock ger texten som följer en problematisering och ett inifrånperspektiv på bio-

logiskt/juridiskt/socialt kön samt könsidentitet, könsuttryck och intersexualitet. Eleverna 

får sätta sig in i författarens sätt att se på kön, hur kön påverkar bemötandet av andra 

människor och sedan reflektera över vilka situationer som HBT-personer kan uppleva sig 

som diskriminerade.104 

 Vissa normer förmedlas klart och tydligt utan att någon direkt djupare analys av 

texten krävs. I Rings ”Fyra utgångspunkter” i Religion – helt enkelt finns många aspekter 

som syftar till att utbilda och reda ut begrepp, exempelvis genom att skilja mellan biolo-

giskt kön, könsidentitet och genus. Dock innehåller avsnittet för lite problematisering av 

hur utgångspunkterna fungerar ihop med samhällets värderingar. Vad som istället blir 

tydligt normerande är när författaren gör anspråk på att belysa det vanliga genom uttryck 

som ”De flesta identifierar sig med sitt biologiska kön” eller ”De flesta attraheras av det 

motsatta könet, men långt ifrån alla”.105 Detta belyser tydligt vad som är det normala, 

vilket innebär att vad som sedan tas upp går utanför samhällets normer, det vill säga det 

onormala.  

 Att behandla kön och sexualitet som faktorer som påverkar identiteten förmedlar 

att eleverna ska få en förståelse för människors uttryck och sätt att vara. Att sedan inte 

använda sig av transpersoner eller icke-heterosexuella i övriga texten skapar dock en 

förståelse om att det är ”de andras” identitet som förmedlas. HBT-personer förpassas till 

att endast få utrymme när det handlar om deras specifika område. Med några få undantag 

beskrivs dessutom dessa områden genom ett utifrånperspektiv. Om detta beror på att ele-

verna inte förväntas kunna identifiera sig med HBT-personer eller om den förväntade 

religiösa människan inte ”kan” vara HBT-person går inte att svara på. Att sedan inte be-

handla heterosexualitet eller personer som identifierar sig med sitt biologiska kön i 

samma utsträckning som andra sexuella läggningar eller könsidentiteter förstärker tanken 

om att heterosexualitet är ett allmänmänskligt och naturligt tillstånd som inte driver en 

egen agenda eller som behöver förklaras. 

                                                 

104 Eriksson & Mattsson Flennegård, 2012, s. 124f. 
105 Ring, 2012, s.23f. 
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4.1.5. Skolans styrdokument  

LGY11 uttrycker inget specifikt om att skolan ska vara normkritisk eller vilka normer 

som skolan ska förmedla, men i dess innehåll kan man se spår av olika teman som berörs 

i denna studie. LGY11 behandlar att skolan ska främja elevernas utveckling och livslånga 

lärande, men ser även skolan som en plats där eleverna ska fostras till goda demokratiska 

medborgare. Några värden som skolan ska förmedla är ”individens frihet och integritet, 

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

människor”,106 vilket är väldigt breda uppdrag. Skolan ska även ”[f]rämja förståelse för 

andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering 

på grund av kön […], könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning”.107 

Detta citat berör många av uppsatsens ämnen, men har inget förtydligande vad som me-

nas med ”främja förståelse” samt hur och på vilket sätt som diskriminering ska motver-

kas. Skolan ska även ”motverka, förebygga och förhindra alla former av diskriminering, 

trakasserier och kränkande behandling …”.108 Detta förmedlar att eleverna ska kunna re-

spektera andra människors egenvärde och integritet och att de ska ta avstånd från förtryck 

och kränkande behandlingar. De kränkande behandlingar som åsyftas berör bland annat 

kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. 

 Undervisningens innehåll i förhållande till att skolan aktivt ska arbeta emot krän-

kande behandlingar kan problematiskt när det kommer till de granskade läroböckerna. 

Att kategorisera vissa människor som utanför normen eller genom att förmedla felaktiga 

beskrivningar av könstillhörigheter kan upplevas som kränkande, beroende på vilka ele-

verna som läser läroböckerna är. Dock kan avsnitten som behandlar kön och sexualitet 

ses som att de syftar till att främja förståelse, dels för hur kön och sexualitet påverkar 

identiteten och dels för att träna förståelse för icke-heterosexuella och transpersoner eller 

för personer som inte följer den traditionella könsnormen. Utifrån detta kan konstateras 

att läroböckerna både följer och går emot denna stadga.  

  Värdegrunden är en tydlig utgångspunkt för att lära elever att försöka leva sig in i 

och förstå andra människors situation. Läraren ska i sin undervisning se till att dess inne-

håll och upplägg har ett jämställdhetsperspektiv.109 Även detta kan tolkas på olika sätt och 

eftersträvas på olika sätt. Eftersom undervisningens innehåll ska präglas av ett jämställd-

                                                 

106 Skolverket, 2011, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 
5. 
107 Ibid s. 5. 
108 Ibid, s. 12. 
109 Ibid, s. 10. 
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hetsperspektiv kan det bli ett problem om läroböckerna som används går emot detta. Lä-

raren har dessutom ett ansvar för att läroböckerna håller läroplanens standard. Styrdoku-

menten ger dock ett visst utrymme för tolkning då specificeringar av hur stadgarna ska 

inkorporeras i undervisningen inte behandlas, vilket innebär att läroböckernas innehåll 

kan problematiseras i klassrummet. Detta innebär en viss problematik eftersom lärares 

olikheter innebär olika innehåll i undervisningen då verksamma lärare får utforma sin 

undervisning efter sin professionella åsikt. 

 Ämnesplanen behandlar att undervisningen i religionskunskapen ska ta sin ut-

gångspunkt i en samhällssyn som utmärks av öppenhet när det kommer till livsstilar och 

människors olikheter samt ge elever nycklar som ska hjälpa dem att förstå och leva i ett 

samhälle präglat av mångfald”.110 Detta betonar ämnesplanen genom att eleverna ska ut-

veckla respekt och förståelse för olika sätt att leva och tänka, bland annat genom 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” 

samt genom att förmedla ”Kunskaper om människors identitet i relation till religioner 

och livsåskådningar”.111 Även på dessa punkter finns en viss diskrepans. Läroböckerna 

behandlar områden och teman som ska få eleverna att reflektera, men avsaknaden av 

problematisering och genom de förmedlade normerna tydliggörs vad som är normalt och 

vad som är avvikande. Det är alltså bara vissa personer och vissa sätt att leva som elever-

na behöver kunskap om och träna förståelse inför. 

 Specifikt för kursplanen i Religionskunskap 1, där de granskade böckerna an-

vänds, ska undervisningen bland annat innehålla ”religion i relation till kön […] och sex-

ualitet”, ”individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till re-

ligion och livsåskådningar”,112 vilket bekräftar kön och sexualitet som identitetsskapande 

faktorer som ett område som religionskunskapen ska behandla. Vad gäller sexualitet i 

förhållande till religion är detta perspektiv något begränsat. Läroböckerna behandlar vid 

vissa tillfällen hur olika religiösa grupper ser och förhåller sig till homosexualitet, men 

nämner inget specifikt om hur religionerna förhåller sig till heterosexualitet. Ibland före-

kommer en förklaring om hur religionerna ser på könen och hur dessa kompletterar 

varandra, vilket underförstått kan tolkas som att det heterosexuella parförhållandet åsyf-

tas. 

                                                 

110 Skolverket, 2011, s. 137. 
111 Ibid, s. 137. 
112 Ibid, s. 138. 
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 Läroböckerna följer ämnesplanen för religionskunskap och kursplanen för Relig-

ionskunskap 1, men läroböckerna har en viss problematik i förhållandet till värdegrun-

den. Att vissa grupper behandlas vid sidan av det ”riktiga perspektivet” leder till en mar-

ginalisering och ett utpekande av vissa grupper som avvikande och onormala, vilket kan 

upplevas som kränkande av exempelvis en person som identifierar sig med någon av 

dessa grupper. Att felaktigt beskriva vissa grupper eller genom att förmedla kön och sex-

ualitet i en hierarkisk ordning, där heterosexualitet och män är det normala och allmän-

mänskliga perspektivet, främjar inte förståelse för olika människor eftersom det uppstår 

en värdering i identitetsfaktorerna. 
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Kapitel 5 Diskussion  

5.1. Teoretisk diskussion av resultatet 

Trots att båda läroböckerna försöker problematisera och författarna använder ett relativt 

könsneutralt språk förmedlas ändå några av de vanliga normerna, det vill säga mansnorm 

och heternormativitet. Vad som blivit uppenbart genom studien är hur svårt det är att 

förmedla ett undervisningsinnehåll som behandlar patriarkala traditioner utan att skapa 

och upprätthålla dessa värderingar och normer i sig själva. Att undervisa om kvinnan och 

hennes ställning i vissa samhällen ska inte förmedla ett budskap till eleverna om att kvin-

nan inte har någon plats i sin religion, att vissa kvinnor är förtryckta eller att kvinnans 

underordning är av naturen given. Hur författarna behandlar dessa områden avgör vilket 

perspektiv texten har och vilka normer som den förmedlar, vilket lägger stor vikt på för-

fattarens språk och hur hens förhållningssätt förmedlas genom texten. 

 ”Homo religiosus” är i båda läroböckerna fortfarande en man. Kvinnan som be-

handlas i religionsböckerna är hans fru, dotter eller mor. Läroböckerna förmedlar i stor 

utsträckning en bild av att religion inte berör kvinnor på samma sätt som det berör män. 

Regler om kläder, praxis och bekräftelse av tro tillskivs i stor utsträckning männen. 

Kvinnans roll är således frikopplad från de religiösa föreskrifterna och beskrivs som mer 

”naturligt religiös”, vilket innebär att hon i viss utsträckning kan välja hur mycket hon 

vill delta i det religiösa. Kvinna beskrivs även utifrån hennes sociala ställning, hennes 

rättigheter och i relation till religionernas syn på könen. Kvinnan beskrivs således oftare i 

en social och privat situation än en religiös. Att läroböckerna behandlar de olika kontex-

terna som män och kvinnor är religiösa inom är inte fel, men att framställa den ena som 

norm eller ”det rätta” och den andra som undantaget ger intryck av att religion endast 

berör män. Om läroböckerna istället lyfter fram hur religion berör kvinnor och män på 

olika sätt samt att dessa sätt lyfts fram som likvärdiga eftersom de båda är representativa 

för religionen skulle denna androcentrism kunna undvikas. 

 Den religiösa människan är, förutom att det är en man, även heterosexuell. 

”Homo religiosus” grundar sig i det okommenterade manliga perspektivet men utifrån de 
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granskade läroböckerna kan det även tolkas att den religiösa människan även är hetero-

sexuell. Detta baseras på vilka grupper eller perspektiv som läroböckerna kommenterar, 

det vill säga att kvinnligt perspektiv, homo- eller bisexualitet och transpersoner kommen-

teras utifrån att de inte ingår i det allmängiltiga perspektivet.  

 Även om queerteorin inte uttryckligen behandlar normer inom läromedel eller ens 

i skolan kan dess tankar ändå återkopplas till läroböckernas innehåll. Genom den queer-

teoretiska bakgrunden kan det konstateras att läroböckerna genomsyras av ett heteronor-

mativt perspektiv. Heteronormativiteten behöver inte kommenteras eller problematiseras 

eftersom den är norm. Istället problematiseras icke-heterosexuella läggningar och könsut-

tryck som går emot tvåkönsnormen. Ingenstans i böckerna uppmärksammas eller pro-

blematiseras heterosexualitet eller den heterosexuella tvåsamheten i sig, vilket innebär att 

eleverna inte förväntas ha något avstånd till det.  

 På liknande sätt som kvinnans roll förpassas till en specifik del av läroböckerna 

eller de olika kapitlena och endast behandlar den religiösa kvinnans agenda kan likheter 

ses till hur icke-heterosexualitet behandlas. Transpersoner, genus och homo- och bisexu-

ella behandlas i enskilda avsnitt som driver en HBTQ-agenda, men blandas inte in i tex-

ter som handlar om det ospecifika och allmängiltiga. Kvinnans perspektiv och det icke-

heteronormativa kan inte existera i det allmängiltiga utan är förpassad till att driva sin 

egen specifika agenda eftersom eleverna inte förväntas kunna relatera eller identifiera sig 

med HBTQ.   

5.2. Empirisk diskussion av resultatet 

En av skolans och verksamma lärares stora didaktiska utmaningar, när det kommer till 

normer och genus, är läroböckernas innehåll. Med genusmedvetenhet kan diskriminering 

och fördomsfulla effekter som framkommer genom läromedlen undvikas. Bettina Bergs 

utgångspunkter för ett jämställt läromedel betonar både kvalitativa och kvantitativa egen-

skaper för att kunna presentera könen på varierat sätt utan att skapa eller upprätthålla 

stereotypa bilder.113 Detta innebär att könen finns inkluderade genomgående i läroboken 

och att ingen grupp marginaliseras till ett enskilt kapitel. Denna granskningspunkt behö-

ver inte begränsas till enbart kön utan kan vidgas till att även beröra sexualitet, vilket 

snarare ger en bredare förståelse av jämställda läromedel eftersom sexualitet också är en 

faktor som påverkar identiteten. Utgångspunkterna för ett jämställt läromedel återfinns 
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till stor del i både Söka svar och Religion – helt enkelt om man ser böckerna till sin hel-

het, men efterföljs inte om man undersöker enskilda kapitel eller ämnesområden. Där kan 

det finnas stora variationer som då leder till att exempelvis vissa religioner framstår som 

mer jämställda än andra.  

 Androcentrismen är relativt påtaglig i läroböckerna. Trots att båda läroböckerna 

behandlar manligt tolkningsföreträde och att religionerna framhåller det manliga perspek-

tivet som högre värderat än det kvinnliga blir det svårt för författarna att komma ifrån ett 

androcentriskt förmedlande av religionerna. Författarna försöker bredda perspektivet och 

inkludera, med ett relativt könsneutralt språk, genom att problematisera tolkningsföre-

träde och genom att lyfta fram grupper som ofta marginaliseras, men kommenterar väl-

digt sällan när det manliga perspektivet används. Precis som Jeanette Sky menar finns det 

stora svårigheter med att ha ett genusperspektiv utan att kommentera när den religiösa 

människan är en man.114 

 Att ha ett kapitel som inriktar sig på ”kvinnan och religionen” eller ”kvinnans 

ställning” innebär att kvinnor blir ett undantag i helhetsbilden eftersom deras perspektiv 

de inte ingår i normen. Att inte genomgående inkludera kvinnor i läroböckerna handlar 

om hur man arbetar med normer och hur man vill förmedla dessa. Detta arbetssätt, att 

revidera kvinnans plats i läroböckerna, kan även appliceras på läromedlens representat-

ioner av andra grupper och områden, exempelvis sexualitet. Mycket tyder på att repre-

sentationerna i läroböckerna har sitt ursprung i samhällets normer om vad som är korrekt 

och relevant, det vill säga att det manliga heterosexuella perspektivet är viktigt och ett 

allmängiltigt perspektiv. Detta kommenteras dessutom väldigt sällan. 

 Läroböckernas behandling av icke-heterosexuella läggningar präglas av välvilja, 

där homo- och bisexuella synliggörs, men där framställningen snarare pekar ut dem som 

”de andra” eller ”det onormala” i förhållande till heterosexualiteten, som har en så pass 

etablerad plats att den aldrig behöver kommenteras. Detta skapar ett ”vi och dom”-

perspektiv, där eleven förväntas identifiera sig med ”vi” och heterosexualitet. Precis som 

Larsson och Roséns granskning visar även min studie att heterosexualitetens, men även 

tvåsamhetens och monogamins, normativa ställning aldrig problematiseras.115 För att 

komma ifrån det heteronormativa synsättet behöver även andra sexualiteter och relations-

former än icke-heterosexuella kommenteras och problematiseras. 

                                                 

114 Sky, 2009, s. 22-29. 
115 Larsson & Rosén, 2006, s. 40. 
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 Resultatet av min studie kan egentligen inte beskrivas som annat än att det spar-

kar in öppna dörrar. Mina resultat stämmer överens med vad tidigare forskning visar var 

för sig, men samtidigt har det queerteoretiska perspektivet i kombination med de valda 

normerna öppnat upp för andra typer av resultat som inte enbart handlar om frekvens 

eller om män och kvinnor. Queerteorin har möjliggjort att även se bakomliggande värde-

ringar och normer som styr utformningen av böckernas upplägg. Precis som Maria Hedin 

lyfter fram så verkar frågor kring sexualitet, samlevnad och jämställställdhet vara utma-

nande för värdegrundsarbetet,116 men denna svårighet verkar även vara problematiskt i 

förhållandet läroplan/lärobok.  

 Läroböckernas innehåll i relation till skolans styrdokument ger en relativt brokig 

jämförelse. Läroböckerna är utformade till att följa ämnes- och kursplanen i religions-

kunskap och Religionskunskap 1, vilket de gör. Dock uppstår en viss problematik i hur 

min tolkning av läroböckernas normer förhåller sig till värdegrunden eftersom värde-

grundens föreskrifter är något breda och diffusa i sin utformning. Det står inget specifikt 

om hur undervisningen ska främja förståelse för andra människor eller vilka som räknas 

som andra människor, men att dela upp och underförstått värdera grupper i normalt och 

onormalt kan uppfattas som kränkande och främjar inte elevers förståelse för människors 

olikheter. Även hur skolan aktivt ska motverka diskriminering eller kränkande behand-

lingar klargörs inte heller, vilket borde innebära att läroböckerna bryter mot värdegrun-

den ifall en elev blir kränkt av innehållet.  

5.3. Avslutande diskussion 

En tanke som jag ofta återkommit till i min granskning är hur läroböckernas innehåll 

inkorporeras i undervisningen. Av erfarenhet, utifrån mina placeringar på den verksam-

hetsförlagda utbildningen, vet jag att eleverna sällan ifrågasätter vad läroböckerna för-

medlar, vilket då kan leda till att de tar lärobokens skildringar och perspektiv som san-

ning. Om kvinnors religionsutövning eller om icke-heterosexuella hamnar utanför det 

förmedlade perspektivet kan det uppfattas som mindre relevant för ämnet eller för speci-

fika religioner, det vill säga att man befäster det androcentriska perspektivet istället för 

att undervisa om dess roll i religionen. Frågan är då om läroböckerna befäster samhällets 

normer om de inte förmedlar mångfalden av kön, könsidentitet och sexuella läggningar 

på ett likvärdigt och inkluderande sätt. Detta genererar ytterligare frågor, som just denna 
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 Hedin, 2006, s. 16ff. 
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uppsats på grund av begränsningar, inte kan ta upp. Ett intressant perspektiv för kom-

mande granskningar är frågan om huruvida man kan undervisa om patriarkala traditioner 

med ”homo religiosus” som en man utan att befästa dessa tankar som det fullständiga 

perspektivet. 

 De avsnitt som behandlar kvinnors plats i religionen eller hur kön och sexualitet 

påverkar identiteten misslyckas med att lyfta fram just de perspektiven på ett likvärdigt 

sätt, vilket således innebär en marginalisering och en hierarkisering av vilka perspektiv 

som är mer relevanta. Då blir de marginaliserade grupperna, oavsett vilka avsikter som 

författaren har, likväl det avvikande.  
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Slutsatser 

Denna studie syftade till att genom en kvalitativ innehållsanalys granska två läroböcker 

som används i Religionskunskap 1. Genom att använda queerteori och förklaringsmo-

dellen om ”homo religiosus” syftade studien till att synliggöra normer kring kön, genus, 

sexualitet och relationsformer som läroböckerna förmedlar. Resultaten från studien jäm-

fördes sedan med LGY11 för att ta reda på om läroböckerna följer de föreskrifter som 

tillhandahålls av Skolverket. De frågeställningar som användes var:  

 Vilka normer förmedlar de valda läroböckerna för Religionskunskap 1 gällande 

kön och sexuell läggning?  

 Hur presenteras och behandlas kvinnor, män, transpersoner och könsidentiteter i 

de valda läroböckerna?  

 Hur presenteras och behandlas sexuell läggning och relationskonstellationer i de 

valda läroböckerna? 

 Hur överensstämmer detta med vad skolans styrdokument förmedlar? 

 

Studien visar att läroböckerna förmedla normer om kön och genus genom att främst por-

trättera det manliga perspektivet och förmedla heteronormativitet. Det kvinnliga perspek-

tivet och transpersoner diskuteras i en särskild del av kapitlen, vilket förmedlar att kvin-

nors och transpersoners perspektiv inte tillhör det allmänna perspektivet. Analysen om 

normer kring sexualitet och relationer visar ett liknande mönster där den heterosexuella 

tvåsamheten porträtteras som det allmänna och naturliga perspektivet, medan homo- och 

bisexuella och polygami porträtteras som avvikande. HBTQ-personers utrymme baseras 

på den specifika HBTQ-agendan och problematiseras på ett sätt som det inte görs med 

heterosexualitet. 

 När resultaten jämfördes med LGY11 visade det sig att även om läroböckerna 

följer föreskrifterna om vad undervisning i ämnet religionskunskap bör innehålla kan det 

även tolkas som att läroböckerna bryter mot värdegrunden. Genom att porträttera vissa 

grupper som annorlunda och avvikande läroböcker främjas inte elevernas förståelse för 

olika människor. Läroböckernas uppdelning i normalt och onormalt kan också uppfattas 

som kränkande. 
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