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Abstract 

The aim of this paper is to examine how authors of textbooks used in religious education in 

Swedish schools cope with the two following aspects: 1) How to objectively and accurately 

describe the various religious traditions that are included in what is commonly understood as the 

five major world religions and their patriarchal patterns; and 2) How to avoid reproducing 

traditional gender roles, which is part of the central values fundamental to the Swedish school 

system stipulated by the government.  

In order to do so, three textbooks were examined, using both a qualitative text analysis, and a 

quantitative picture analysis. The research questions asked include how the authors portray men’s 

and women’s religiosity, whether men are seen as the neutral norm, and what message the 

pictures chosen to accompany the texts portray to the reader. Theories concerning the male 

primacy and androcentric tendencies in the descriptions of religious traditions developed by 

researchers Yvonne Hirdman and Jeanette Sky were used in order to analyze the results.  

The results of the study show that two main approaches for how the authors have handled the 

seemingly contradictory objectives can be distinguished. The first approach is in line with the goal 

of an objective and detailed description of the different religious traditions and their patriarchal 

tendencies, as the authors include an account of the different roles assigned to people according 

to gender. The other approach focuses more on the general values portrayed by the religions, in 

which both men and women can be included, connected to central values of the Swedish schools. 

However, they might do so at the expense of portraying a complete picture, thus obscuring the 

predicaments of the gender hierarchies.  
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1. Inledning 

 

1.1 Inledning och syfte  

I den sektion av skolans värdegrund som berör jämställdhet mellan könen kan man läsa att  

Det kan vara svårt att upptäcka brist på jämställdhet och svårt att veta hur detta kan 
mätas och förstås. Jämställdhetsarbetet handlar både om sociala relationer och om 
perspektiv på undervisningen och ämnesdidaktiken. Det handlar både om de 
föreställningar vi är bärare av, om kommunikation, om jämställdhet som kunskap i sig 
och om jämställdhetsperspektiv i alla skolans ämnen.1  

Vidare kan man läsa att 

Skollagen (2010:800) och samtliga läroplaner uttrycker tydligt att förskolan och skolan 
har ett uppdrag att motverka traditionella könsmönster och att alla som arbetar i förskolan 
och skolan ska ge möjlighet för alla barn och elever att pröva och utveckla förmågor 
och intressen utan begränsningar utifrån kön. Jämställdhet, som grundläggande 
demokratisk värdering, ska både gestaltas och förmedlas.2 (Egen kursivering).  

Detta jämställdhetsarbete bör enligt många följas upp med en granskning av de läromedel som 

används, och den kunskap dessa förmedlar. Sådana granskningar borde ligga i såväl Skolverkets 

som i allmänhetens intresse. Läromedel kan sägas ha multipla syften, varav ett är att förmedla 

kunskap anpassad efter läroplanen. Ett annat kan sägas vara att de fungerar ”som en standard för 

social kontroll av accepterade kunskaper och giltiga ideologiska ställningstaganden”.3 Samtidigt 

som läromedel alltså ska ge elever kunskap om sin omvärld skall de också förmedla den ideologi 

som representeras i skolans värdegrund. I ett ämne som religionskunskap, där en stor del av kursen 

handlar om att eleverna ska lära sig om världsreligionerna i vilka man ofta kan se patriarkala 

strukturer, kan läroboksförfattarna finna sig i en rävsax. För skildrar exempelvis en lärobok i 

religionskunskap enbart traditionella könsmönster, bidrar den då inte till att vidareförmedla sådana 

strukturer? Hur balanserar man två uppdrag som ibland kan tänkas krocka med varandra? Denna 

uppsats tar avstamp i just denna fråga rörande skolans värdegrund och uppdrag. 

I min uppsats tänkte jag undersöka hur manlig respektive kvinnlig religiositet skildras i läroböcker 

för religionskunskap. Ses manlig och kvinnlig religion som något i grunden lika, eller skildras de på 

olika sätt? En ”klassiker” som diskuterats och problematiserats är underrubriken ”Kvinnor” i 

kapitlet om islam, vilken har förekommit i läroböcker jag själv haft under min skolgång. Denna typ 

av rubricering är ett exempel på hur kvinnors och mäns religion beskrivs som något separat. 

Dessutom kan det vara intressant att se inte bara till rubricering, utan även hur religiositeten 

beskrivs hos de respektive könen, är männen aktiva och kvinnorna passiva eller tvärt om? Hur 

                                                           
1 Jämställdhet i skola och förskola. Skolverket. 
2 Ansvar och regler för värdegrundsarbetet. Skolverket.  
3 Sandström, Anna. Vad är läromedel? Skolverket 
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förmedlas traditionella religiösa värden? Om tendenser finns att skildra religionsutövning på 

annorlunda sätt, är det någon särskild religion som beskrivs så särskilt ofta?  

Ämnet Religionskunskap 1 på gymnasiet skall, enligt det av Skolverket stipulerade centrala 

innehållet, behandla ”Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet.” 

I kursen Religionskunskap 2 omfattar det centrala innehållet ”Religioners och livsåskådningars 

betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet” 4 (mina 

kursiveringar). Genus ses alltså som en självklar vinkel ur vilken religion studeras – men på vilket 

sätt sker detta? Syftet med denna uppsats är att se om de fem olika världsreligionerna ”könas” av 

läromedelsförfattare i enlighet med traditionella värden och i sådana fall på vilket sätt det visas i 

litteraturen, och därmed vilken bild av kvinnors och mäns religionsutövning och religiositet som 

förmedlas vidare till elever i den svenska skolan idag. Hur har författarna till läromedlen hanterat 

det faktum att det inom religiösa traditioner ofrånkomligen förekommer könsroller vilka en 

förväntas följa? Kommer en verklighetsskildring av dessa krocka med värdegrundens mål om att 

motverka stereotypa könsroller? Detta kommer undersökas genom en innehållsanalys av tre olika 

läroböcker i religionsvetenskap för gymnasieskolan.  

1.2 Frågeställning 

 

I enlighet med syftet och för att på ett adekvat sätt kunna redogöra för huruvida religion och 

religiositet skildras olika för olika personer beroende på om subjektet i fråga är man eller kvinna 

har jag valt att fokusera på följande frågeställningar:  

 Hur hanterar författarna dilemmat med att dels skildra en verklighetstrogen bild av 

världsreligionerna, och att å andra sidan motverka traditionella könsmönster?  

 Hur skildrar de valda läroböckerna mäns respektive kvinnors religiositet och 

religionsutövning? Vilka likheter och skillnader kan man hitta?  

 Fungerar den manliga religiositeten som den ”neutrala” normen genom exempelvis 

androcentriska formuleringar? 

 Vilken roll har bilderna i boken? Bekräftar eller motsäger böckernas bilder textens budskap, 

eller fyller bilderna en kompletterande roll? 

1.3 Material 

De material jag kommer använda mig av i denna undersökning är först och främst tre läroböcker 

avsedda för religionsundervisning i gymnasieskolan. Två av böckerna är avsedda att användas för 

                                                           
4 Ämne – Religionskunskap. Skolverket.  
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såväl Religionskunskap 1 som fortsättningskursen Religionskunskap 2, emedan den tredje enbart 

är utformad att användas i Religionskunskap 1. Fokus kommer uteslutande att ligga på det tryckta 

materialet som eleverna tar del av, eventuellt digitalt extramaterial och lärarhandledningar kommer 

alltså att uteslutas. Då undersökningen avser redogöra för vilken bild av manlig och kvinnlig 

religiositet som förmedlas i dagens skola har urvalet av litteratur endast innehållit böcker utgivna 

efter den nyaste läroplanen för gymnasieskolans, Lgy11, inrättande. Böckerna har valts ut 

slumpmässigt bland några av de mest förekommande läromedlen i skolan, och de är: 

Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, skriven av Ola Björlin och Ulf Jämterud. 

Första upplagan utgavs för Sanoma Utbildning år 2013, och är totalt 548 sidor lång. Den 

omfattar både kurserna Religionskunskap 1 och Religionskunskap 2. 

Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2], författad av Börge Ring, är som namnet 

avslöjar även den avsedd att användas i både Religionskunskap 1 och 2. Första utgåvan kom år 

2013, och släpptes av Liber förlag. Boken är 366 sidor lång. 

 

Religionskunskap. 1, Om mening, värde och tro, är skriven av Olof Franck. Boken är en förstaupplaga, 

och gavs ut av förlaget Studentlitteratur år 2014. Boken omfattar 183 sidor, och är alltså endast 

avsedd att användas i kursen Religionskunskap 1. 

 

Samtliga böcker är förstautgåvor och publicerade efter Lgy11, och mig veterligen har ingen nyare 

utgåva av någon av böckerna ännu kommit ut på marknaden. Björlin, Franck, och inte minst 

Ring, som är en verklig veteran i sammanhanget, har dock författat ett antal läroböcker för 

religionskunskapsämnet tidigare. Det är alltså väl kända författare som granskas i denna 

undersökning. 

 

1.4 Avgränsning 

 

För att på ett adekvat sätt kunna besvara mina frågeställningar måste det material som valts ut 

avgränsas, för att på så sätt finna ett fokus. Till att börja med har jag valt att enbart koncentrera 

mig på de kapitel i läroböckerna som behandlar de religioner vilka läroplanen klassificerar som de 

fem stora världsreligionerna, det vill säga kristendomen, judendomen, islam, hinduismen och 

buddhismen. Övriga religiösa och icke-religiösa livsåskådningar berörs alltså icke. Det gör inte 

heller avsnitten om exempelvis etik och moral, eftersom dessa kapitel i läroböckerna är ofta skrivna 

på ett sådant sätt att det inte går att dra några självklara kopplingar mellan olika etiska 

utgångspunkter och någon eller några specifika religioner.  
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Uppsatsen utesluter även religiösa urkunder och historiska personer vilket motiveras med att fokus 

ligger på dagens religiösa människa, och den religiositet och de könsroller som författarna 

förmedlar att denna har.  

Även bilder som skildrar religiösa urkunder eller historiska personer har uteslutits ur 

undersökningen, av samma anledningar som jag gjorde det med delar av texten. Vad som däremot 

är kvar är bilder av ”vanliga” människor, lekmän, och officiella företrädare för religionerna såsom 

präster, imamer, munkar och nunnor. Detta eftersom sådana personer representerar en religiös 

hierarki, och det är relevant för denna undersökning att se vilka som ges utrymme var i denna 

hierarki. Vilka representerar lekmännen och den mer privata religiositeten, och vilka får 

representera den officiella läran genom sitt arbete som präst, exempelvis?  

Undersökningen är också avgränsad på det sättet att enbart det material som elever säkert kommer 

i kontakt med tas med. Eventuella lärarhandledningar och digitalt extramaterial, vilket kanske inte 

används, omfattas alltså inte. Avslutningsvis vill jag understryka att jag i denna c-uppsats enbart 

undersöker de läromedel som är avsedda för gymnasieskolan.  

1.5 Metod 

1.5.1 Kvalitativ innehållsanalys 

 

En av de två metoder jag har valt att använda mig av vid skrivandet av min uppsats är kvalitativ 

innehållsanalys, och då närmare bestämt textanalys, vilken innebär att fokus ligger på det textuella 

innehållet via en kvalitativ närläsning. Genom innehållsanalys kan jag inte bara se hur mycket plats 

som ges åt manlig respektive kvinnlig religiositet, utan framförallt kan jag också se vilken plats dessa 

ges. Nelson & Woods redogör för hur innehållsanalys bland annat kan användas för att skildra 

vilken syn en viss text förmedlar om särskilda grupper, till exempel kvinnor och män, i samhället.5 

Bilden som läromedlen ger av dessa grupper analyseras alltså genom att blicken riktas mot de 

idémönster som förmedlas och de bilder som tecknas av mäns och kvinnors religiositet, snarare än 

att enbart fokusera på antal ord eller sidor som tilldelas respektive grupp. Innehållsanalys ger mig 

alltså möjlighet att inte bara se vilken bild som förmedlas direkt, utan även indirekt.  

En begränsning som innehållsanalys för med sig, då analysen enbart är fokuserad på kön som i 

denna undersökning, är en brist på ett intersektionellt perspektiv. Den här uppsatsen tar inte hänsyn 

till de i läroböckerna beskrivna människornas etnicitet eller socioekonomiska bakgrund, bara för 

att nämna två andra aspekter som skulle kunna påverka hur religiositeten skildras. Man skall också 

                                                           
5 Nelson, Chad & Woods Jr, Robert H. Content Analysis. I The Routledge handbook of research methods in the study of 
religion, Stausberg, Michael & Engler, Steven (red.), 109-121. Abingdon, Oxon: Routledge, 2011. s. 109  
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ha i åtanke att bara för att jag upplever att en viss bild ges av en lärobok, så behöver inte en annan 

läsare uppfatta textens budskap på samma sätt. Innehållsanalys kan, enligt Nelson & Woods, aldrig 

bli helt objektiv,6 detta eftersom läsaren till en viss text bär med sig egna förkunskaper, tankegångar 

och konnotationer, vilka kan komma att påverka hur läsaren tolkar texten i fråga. Vad jag själv har 

med mig då jag tolkar texten är framförallt att jag utgår från att författarna förmodligen jobbat i 

enlighet med tvåkönsmodellen7, det vill säga att de delar in människor i kategorierna kvinnor och 

män. Detta verkar i enlighet med Yvonne Hirdmans hypoteser, vilka jag redogör närmare för i 

teoridelen.  

1.5.2 Kvantitativ bildanalys 

 

En bildanalys fokuserar på vad bilder förmedlar. Kvantitativ bildanalys kan sägas vara en 

underkategori till det större paraplybegreppet innehållsanalys, och används för att på ett lättfattligt 

sätt kunna se om bildernas budskap återspeglar texternas, eller om bilderna fyller en 

kompletterande bild. En av fördelarna med en kvantitativ bildanalys är att man inte bara kan se 

vilka personer som ges utrymme i speciella sammanhang, man kan också vända på det hela och se 

vilka som inte porträtteras i särskilda situationer – vilka som utesluts och osynliggörs. En kvantitativ 

bildanalys innebär att man i sin undersökning efter att ha valt ut sitt material kodar in detta under 

förutbestämda kategorier vilka är utformade efter de frågeställningar man genom undersökningen 

försöker besvara. Resultaten har jag valt att redovisa i tabeller, där varje enskild bild endast sorteras 

in i en kategori. Genom att sedan titta på hur många bilder man kan koda in under respektive 

kategori får man en klar överblick över vilka som ges utrymme inom vilken kontext.8 Siffrorna 

kommer redovisas i kategorierna ”Enbart kvinnor porträtteras” (♀), ”Enbart män porträtteras” 

(♂), samt ”Både kvinnor och män porträtteras” (♀♂), beroende på vilka som ges plats på bilderna. 

Den sistnämnda kategorin inkluderar även de bilder där det inte går att utröna huruvida den 

avbildade är en man eller en kvinna. Vilken religion bilderna representerar kommer naturligtvis 

också att redogöras för. Siffrorna i tabellerna redovisar alltså inte hur många personer som porträtteras, 

utan hur många bilder som återfinns. De bilder som sorterats in under kategorierna religiositet 

innanför och utanför hemmet är enbart sådana som porträtterar lekfolk, det vill säga inte nunnor, 

munkar, präster eller församlingsledare. Vissa kategorier finns inte inom vissa religioner, som 

exempelvis munkar/nunnor inom islam eller präster inom buddhismen, därför lämnas dessa 

                                                           
6 Nelson, C. & Woods Jr, R. H. 2011. s. 112 
7 Hirdman, Yvonne. "Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning", Kvinnovetenskaplig tidsskrift, 
no. 3, 1988. s. 49 
8 Rose, Gillian. Visual Methodologies: An Introduction to the Interpretation of Visual Materials, Thousand Oaks: Sage, 2001. 
s. 56 



6 
 

tomma av naturliga skäl. Alla bilder som inte (enbart) porträtterar någon religiös artefakt, historisk 

eller mytologisk person sorteras dock in i någon av dessa fyra kategorier. 

1.6 Teori 

 

Två centrala begrepp för min förförståelse inför denna studie, och för vad man i skolans 

värdegrund kallar för traditionella könsmönster, hämtas från Yvonne Hirdman, professor i historia 

och samtidshistoria – nämligen ”genus” och ”genussystem”, begrepp vilka Hirdman var först med 

att införa i den svenska debatten år 1988. I sin artikel ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors 

sociala underordning” publicerad i Kvinnovetenskaplig Tidskrift redogör hon för hur män och kvinnor 

ses som två separata entiteter med olika genus och vilka tilldelas olika egenskaper, samt att mannen 

ses som normerande och överordnad kvinna i en hierarki - genussystemet. Genus kan sägas stå för 

två saker: dels socialt kön, och dels de könsroller en person förväntas ta som en förlängning av att 

ha blivit tilldelad ett socialt kön. Man skiljer alltså mellan det biologiska könet och det socialt 

konstruerade, vilket man kallar för genus.9 Hirdman ifrågasätter starkt ifall de begränsningar och i 

förlängningen också ”glastak” som finns för kvinnor är av naturen givna och genetiska, eller om 

det i själva verket handlar om socialt konstruerade strukturer som fungerar till kvinnors nackdel 

och mäns fördel. Hirdman kallar detta för ”isärhållandets logik”, vilket har till syfte att upprätthålla 

denna hierarkisering av könen. Genom att uppmärksamma och förstå processerna bakom denna 

hierarkisering menar Hirdman att man kan motverka dessa och bryta den reproducerande cirkeln.10 

Kan det tänkas att man kan återfinna formuleringar som speglar Hirdmans genussystem i 

läroböcker för gymnasieskolan? Ses män och kvinnor som olika – reproducerar böckerna den 

manliga primaten? 

En person som också reflekterat över könsrollernas inverkan på människors liv, men satt dessa i 

förhållande till religion, är Jeanette Sky, doktor i religionshistoria, som skrivit boken Genus och 

Religion. Sky menar att det är viktigt att koppla ihop begreppen genus och religion eftersom dessa 

båda företeelser är något som formar såväl kultur som samhälle, och stipulerar vilka som 

exempelvis ges utrymme att uttrycka sina åsikter.11 Sky menar att detta återspeglas i läroböcker, 

genom att mannen beskrivs som normen i generella termer. Kvinnan och hennes religiositet 

beskrivs sedan i sett separat stycke, vilket leder till att detta ses som något avvikande mot den 

manliga ”neutrala” normen.12 Till detta resonemang kring den diskurs som Sky hävdar förs i 

                                                           
9 Hirdman, Y. (1988) s. 50 
10 ibid. s. 52 
11 Sky, Jeanette, Genus och religion, Stockholm: Natur & Kultur, 2009, s. 19 
12 ibid. s. 23 
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läromedel kan man koppla begreppet androcentrism, vilket innebär att något är manscentrerat.13 Detta 

kan tänkas motsvara det Hirdman beskriver som den manliga primaten. I en androcentriskt tecknad 

bild av en religion utelämnas kvinnor och deras upplevelser, och enbart män ges utrymme. Även 

om denna del kanske är korrekt porträtterad, så utelämnas likväl det kvinnliga. Det som framställs 

som universellt är alltså i själva verket enahanda.14 Endast kvinnor tilldelas ett kön, emedan männen 

förblir det neutrala. Kvinnor sätts sedan i kontrast till denna manliga ”neutrala” norm, eftersom 

detta ”neutrala” inte gäller kvinnor.15 Genom att den religion som beskrivs i läroböckerna framställs 

som att den handlar om människor, inte om män eller kvinnor, kan läromedel inte bara upprätthålla 

maktpositioner grundade på genus och den manliga primaten, dessa naturaliseras också.16 Sky lyfter 

också att en läroboksförfattare skulle kunna hävda att denne endast försöker spegla en verklighet, 

vilken må vara baserad på mannens upplevelse av religion, men 

Det som ska kritiseras i en sådan strategi är dock att kvinnodiskriminerande element 
som syns i religionen också sätter spår i den text som skrivs om religionen. Det vill säga, 
att där man försöker behandla kategorin människor som om den vore homogen, 
uppstår problem när man försöker säga något om en religion som är könsuppdelad och 
genushierarkiserad – något som de flesta religioner faktiskt är.17 

Sky sätter fingret på något då hon säger att det visserligen kan sägas vara bra att kvinnor tydligt 

synliggörs i ett eget stycke, men att detta för med sig det ofrånkomliga: att kvinnor och deras roll i 

religion ses som något annorlunda än män och deras roll.18  

  

                                                           
13 Sky, J. (2009) s. 31 
14 ibid. s. 26 
15 ibid. s. 28 
16 ibid. s. 32 
17 ibid. s. 25 
18 ibid. s. 40 
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2. Bakgrund 

2.1 Ämnesmässig bakgrund 

 

Skolans värdegrund stipulerar att några få, men viktiga, grundläggande värderingar ska gestaltas 

och förmedlas, däribland individens frihet och integritet samt jämställdhet mellan kvinnor och 

män.19 På Skolverkets hemsida kan man läsa att ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra skolans 

alla ämnen.20 Detta kan förstås på två sätt: dels skall ett jämställdhetsperspektiv gälla för det 

klassrumsklimat man som lärare etablerar genom hur man bemöter sina elever och hur man vill att 

de skall bemöta varandra, dels kan ett jämställdhetsperspektiv användas för att granska den kunskap 

som förmedlas på lektionerna. I läroplanen för gymnasiet kan man läsa att det ingår i varje lärares 

arbetsuppdrag att ”se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett 

jämställdhetsperspektiv”.21 På så sätt kan man motverka återskapandet av traditionella 

könsmönster, något som tydligt ingår i skolans värdegrundsuppdrag. Man skulle kunna ställa sig 

frågan huruvida detta jämställdhetsperspektiv ibland krockar med de fakta som läroböcker 

förmedlar. De religioner som redogörs för i läroböcker är allt som oftast patriarkaliska, vilket för 

med sig värderingar kring kön och könsroller. Som lärare han man till uppdrag att objektivt 

förmedla kunskap, men om elever får läsa om de traditionella könsmönster som råder inom vissa 

religioner, återskapar man då dessa? Och för att problematisera detta vidare, om man anlägger ett 

kritiskt perspektiv i sin undervisning mot dessa traditionella mans- och kvinnoroller som kan 

förespråkas av religiösa samfund och traditioner, kritiserar man samtidigt inte då individens fria val 

och religionsfrihet, vilka är ytterligare värden som ska förmedlas i skolans värdegrundsarbete? Kort 

sagt – hamnar dessa värden i en motsättning till varandra? 

2.2 Forskningsmässig bakgrund  

 

För att säkert veta om undervisning och läromedel innehåller både objektiv kunskap samt de värden 

som förmedlas i skolans värdegrund bör dessa granskas, vilket är syftet med denna uppsats. 

Antologin Religionsdidaktik; mångfald, livsfrågor och etik i skolan, sammanställd av Malin Löfstedt vid 

Uppsala universitet har visat sig mycket användbar. Där återfinns kapitel om de flesta frågor som 

kan uppstå för en lärare som bedriver religionskunskapsundervisning, såväl praktiska som 

teoretiska. Särskilt relevanta för mig i den här studien har kapitlen som heter ”Perspektiv på skolans 

religionsundervisning”, ”Religionsdidaktik som kunskaps- och forskningsfält”, ”Kön och genus i 

religionskunskap” och ”Didaktisk textkompetens” varit. I Sven Hartmans kapitel kallat ”Perspektiv 

                                                           
19 Skolverkets hemsida, Värdegrund i förskola och skola  
20 Skolverkets hemsida, Jämställdhet i förskola och skola 
21 Skolverkets hemsida, Jämställdhet i läroplanen 
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på skolans religionsundervisning” redogör Hartman för vad han kallar för ”didaktiska 

vändpunkter”, det vill säga inflytelserika händelser som färgat religionskunskapsämnet avsevärt. 

Väsentligt för denna uppsats är den vändpunkt som Hartman menar handlade om objektivitet; man 

gick från ren kristendomskunskap till att ge objektiv och allsidig undervisning om religion. En 

annan av dessa didaktiska vändpunkter kom, enligt Hartman, under 1990-talet då skolans 

kommunaliserades, blev mer resultatinriktad, och skolans värdegrund på ett tydligare sätt 

formulerades. I denna värdegrund understryks bland annat människors lika värde, men också 

kristendomens etik och västerländsk humanism. Vidare tar Hartman upp olika möjligheter till 

varför just religionsämnet blivit så omdiskuterat, och en av dessa möjliga punkter är enligt 

författaren hur föräldrars religiösa övertygelser ibland krockar med skolans uppdrag att förmedla 

objektiv kunskap.22 Hartman redogör främst för utvecklingen av den obligatoriska skolan, men de 

diskussioner som först kring denna har onekligen även färgat av sig på gymnasieskolan utformande.  

Kopplat till Hartmans poänger tar Christina Osbeck i sitt kapitel ”Religionsdidaktik som kunskaps- 

och forskningsfält” upp att religionsdidaktisk forskning bland annat ska leda till ”en 

problemmedvetenhet, gynnsam vid praktisk yrkesutövning”23. Osbeck diskuterar i sitt kapitel en 

ökad medvetenhet kring religionskunskapsämnets implikationer på ett mer generellt plan, kopplat 

till elevers livsfrågor och tankar om religion och livsåskådning, och via detta kan man dra slutsatsen 

att detta även skulle inbegripa ett kritiskt förhållningssätt till läroböcker och de budskap som dessa 

förmedlar. 

I kapitlet ”Kön och genus i religionskunskap” i samma bok bygger Jonas Svensson vidare på detta 

resonemang. Svenssons bidrag till Religionsdidaktik fokuserar på hur man som lärare kan använda 

sig av de teorier som finns kring genus och sedan applicera dessa i sin undervisning. Svensson listar 

tre exempel på frågor där genusglasögon kan vara särskilt användbara i religionsundervisningen: 

(1) mannens överordnade roll i relation till kvinnan och religionens roll i denna hierarkisering av 

könen, 24 (2) på vilket sätt religionen kan vara med att socialt konstruera de könsroller som råder,25 

samt (3) att synliggöra kvinnans roll i religionen genom att anlägga ett androgynt perspektiv snarare 

än ett androcentriskt.26 Svensson menar att eleverna, genom att tränas i att analysera hur genus 

                                                           
22 Hartman, Sven. Perspektiv på skolans religionsundervisning. I Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 
Löfstedt, Malin (red.). Lund: Studentlitteratur, 2011. s. 32 
23 Osbeck, Christina. Religionsdidaktik som kunskaps- och forskningsfält. I Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik 
i skolan, Löfstedt, Malin (red.), Lund: Studentlitteratur, 2011. s. 45 
24 Svensson, Jonas. Kön och genus i religionskunskap. I Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, Löfstedt, 
Malin (red.), Lund: Studentlitteratur, 2011. s. 99 
25 ibid. s. 104 
26 ibid. s. 101 
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framställs i religion även kan applicera sådana tankegångar på en sekulär kontext.27 Svensson skriver 

något som sätter fingret på vad jag vill undersöka i och med denna uppsats, nämligen att  

Kvinnors religionsutövning är inte alltid en självklar eller naturligt integrerad del av 
läromedlen i ämnet religionskunskap, eller i den litteratur som man läser på 
lärarutbildningen. Risken att det blir en separat del av undervisningen på teman såsom 
”Kvinnan inom kristendomen” är överhängande, vilket bidrar till att förstärka bilden av 
kvinnor som de som är annorlunda. Ibland framställs männens religionsutövning som 
den enda religionsutövningen, och därmed osynliggörs en stor del av en religiös 
tradition.28  

Ett sätt att granska undervisningens innehåll är att granska de läromedel som används i skolan. Idag 

finns ingen statlig granskning av läromedel, utan ansvaret för granskning ligger istället på lärarna 

själva, ”och indirekt på lärarutbildningen – att man utbildar lärare till att kunna göra bra 

kvalitetsgranskningar av läromedel och att göra lärarna medvetna om att ingen annan granskar 

kvaliteten på läromedel”29. Johan Wickström skriver i sitt kapitel ”Didaktisk textkompetens”, vilket 

även det återfinns i Religionsdidaktik, om hur skolböcker innehåller uttryck för ojämställdhet, varför 

granskning av de läromedel som används i skolan är viktig. Wickström menar att för att kunna 

behandla de kränkande inslag som kan förekomma i läroböcker bör lärarnas didaktiska kompetens 

utvecklas. De texter som finns kan ses som en pedagogisk möjlighet till analys och kritiskt tänkande, 

och också som en utgångspunkt för att förstå rådande tankegångar. För att citera Wickström: 

”Texter som inte överensstämmer med värdegrunden kan dock användas instrumentellt i 

undervisningen för att nå värdegrundsmål.”30, men då under förutsättning att lärarens didaktiska 

textkompetens tillåter detta.  

Inga Wernersson redogör i Genusperspektiv på pedagogik för hur tankar kring genus och jämställdhet 

på olika sätt har påverkat det pedagogiska arbetet i skolan. Wernersson påpekar att 

jämställdhetsfrågan likväl som den pedagogiska forskningen som bedrivs kan ses från två håll, dels 

”uppifrån” via politik och de lagar och förordningar som styr skolans verksamhet och dess 

kunskapsinnehåll, och dels ”underifrån” via de värderingar som forskarna själva lägger i sitt arbete, 

det vill säga de anledningar de själva har att se genusforskning som någonting viktigt.31 Wernersson 

beskriver hur mycken forskning som bedrivits kommit fram till liknande resultat; att människors 

tankar kring genus och könsmönster är socialt konstruerade fenomen. Wernersson trycker på att 

pedagogik till stor del handlar om ”medveten påverkan”, och att ”I och genom utbildningssystemet 

                                                           
27 Osbeck, C. (2011). s. 107 
28 ibid. s. 101-102 
29 Skolverkets hemsida, Hur väljs och kvalitetssäkras läromedel? 
30 Wickström, Johan. Didaktisk textkompetens. I Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, Löfstedt, Malin 
(red.), Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 161 
31 Wernersson, Inga, Genusperspektiv på pedagogik, Stockholm: Högskoleverket i samarbete med Nationella sekretariatet 
för genusforskning, 2006. s. 11 
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konkretiseras och vidareförs dessutom många av de maktförhållanden som råder i ett samhälle. 

Den socialisation och det lärande som ständigt pågår i alla mänskliga relationer präglas också av 

makt och formar normer.”32, vilket också stämmer för normer kring genus i religionskunskapen. 

Kopplat till den här uppsatsen hävdar Wernersson vidare att läromedel har visat sig ha en stor 

påverkan på den undervisning som bedrivs i skolan, samt att de böcker man använder sig av kan 

upprätthålla bilden av religion som ett hjälpmedel i legitimeringen av den patriarkalt dominerade 

könsmaktsordningen.  

En rapport som legat till grund för Skolverkets I enlighet med skolans värdegrund? är skriven av Britt-

Marie Berge och Göran Widding, och heter Ett urval av hur kön framställs i ett urval av läroböcker. 

Författarna framhåller att det i de statliga direktiven som ges till läromedelsförfattare är motstridiga 

i fråga om hur kön ska behandlas. Å ena sidan skall ”både flickors och pojkars förutsättningar 

beaktas”, medan man å andra sidan säger ”får t.ex. inte kön utgöra grund för eller rent faktiskt leda 

till särbehandling.”33 I böckerna som Berge och Widding granskade som hörde till 

religionskunskapsämnet kom man fram till att samtliga läroböcker framförde föreställningar om 

könsroller. Vidare skriver författarna att även om en del av böckerna gör seriösa försök att integrera 

ett genustänk i sina formuleringar så finns det flertalet som är desto sämre på detta, där exempelvis 

kvinnor istället för att få en plats i hela kapitlet får ett separat stycke på slutet. Huvuddelen av 

texterna bedömer Berge och Widding ändå kunna tolkas som könsneutrala, även om begreppen 

som används på ett könsneutralt sätt till stor del har män som norm. I de fall som personerna i 

texten könas är män överrepresenterade.34  

Målet med uppsats är att bygga vidare på den forskning och de synpunkter som redogjorts för 

ovan. Jag hoppas att genom att granska hur mäns respektive kvinnors religiositet porträtteras i 

läroböcker för religionskunskap kunna bidra till en ökad problemmedvetenhet, vilket även Osbeck 

understryker som instrumentellt. Hur balanserar man som läromedelsförfattare motverkandet av 

traditionella könsroller samtidigt som man ska teckna en adekvat verklighetsbild? Som en 

förlängning av denna problemmedvetenhet kan också lärarnas didaktiska textkompetens ökas, 

vilket Wickström yrkar för. Mer specifikt bygger jag vidare på Svenssons, Berges och Widdings 

tankar och slutsatser kring hur genus framställs, för att på så sätt också komma åt på vilket sätt 

                                                           
32 Wernersson, I. (2006). s. 13 
33 Berge, Britt-Marie & Widding, Göran. En granskning av hur kön framställs i ett urval av läroböcker: Underlagsrapport till 
Skolverkets rapport "I enlighet med skolans värdegrund?" Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten & 
Umeå universitet, 2006. s. 7 
34 ibid. s. 18 
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könsmaktsordningen inom de religiösa traditionerna eventuellt kan legitimeras och 

vidareförmedlas, vilket är vad även Wernersson har undersökt i sin forskning. 

3. Undersökning och analys 

3.1 Religionskunskap 1 

3.1.1 Textanalys 

 

Det första stycket i Francks bok redogör för hinduismen. Författaren har valt ut karma och 

dharma som centrala begrep, och redogör för hur dessa är sammankopplade med varandra. De 

stycken i texten som redogör lite närmare för de här begreppen är helt könsneutralt skrivna. ”En 

människa kan ha bra eller dålig karma och detta kommer att påverka hur hon återföds.”35 Att det 

sedan kan ses som sämre att återfödas som en varelse av kvinnligt kön (oavsett art, om du är 

människa eller djur) nämns inget om någonstans i texten. Inte heller att de plikter en människa 

har i livet (dharma) också varierar beroende på kön eller kast. Kastsystemet beskrivs i det närmsta 

helt oproblematiskt, och författaren understryker att det idag är förbjudet att diskriminera en 

människa på grund av kasttillhörighet. Samtidigt tar man upp de ”oberörbaras” situation, en 

grupp som på en bild får representeras av enbart kvinnor.36 I sin beskrivning av kastsystemet i 

kapitlets början nämner också Franck att vid ett äktenskap mellan kastgränserna, vilket går emot 

”grundregeln” inom hinduismen, är det alltid kvinnan som övertar mannens kast, och inte tvärt 

om. Detta problematiseras inte vidare, eller sätts i relation till kvinnans status.  

Man berör också de fyra livsstadierna, vilka först beskrivs generellt i formuleringen ”I hinduismen 

talas det om fyra livsstadier:” där man vid första anblick kan tro att dessa gäller samtliga hinduer. 

Detta får man dock snabbt klart för sig att så inte är fallet, eftersom texten som följer enbart 

beskriver man mannen gör. Detta är ju också helt i enlighet med verkligheten, eftersom liknande 

livsstadier inte finns för kvinnor. Den enda gången kvinnor tas upp specifikt är under rubriken 

”Traditioner för män”. Någon rubrik som heter ”Traditioner för kvinnor” finns inte. Här 

återkopplar författaren först till de fyra livsstadierna vilka är idealet för en manlig hindu, vilka 

man säger är resultatet av ett traditionellt patriarkaliskt samhälle. I nästa mening beskrivs dock ett 

nutida Indien där kvinnor kan få utöva yrken som tidigare bara varit reserverade för män. Som 

läsare får man alltså intrycket att även om de traditionella indiska värdena kanske förr har uteslutit 

och osynliggjort kvinnor, så är läget ett annat idag. Man kan fråga sig om detta verkligen är en 

korrekt skildring av verkligheten. I stycket om de fyra livsstadierna tar man också upp att man i 

                                                           
35 Franck, Olof, Religionskunskap. 1, Om mening, värde och tro, 1. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2014, s. 100 
36 ibid. s. 109 
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det första stadiet, lärjungestadiet, går till en ”manlig lärare, en guru”.37 Sedan tar stycket slut. Här 

hade det onekligen varit på sin plats att problematisera vidare; finns det inga kvinnliga gurus? I en 

intervju i slutet på kapitlet intervjuar författaren en troende hindu, vilken lärt sig mycket om olika 

aspekter av hinduismen från just visa män, vilket ytterligare förstärker bilden av mannen som den 

som kan uppfylla ett högre religiöst ideal som guru. 

Efter detta följer ett stycke om livscykelriter, vilket man säger innefattar ”en rad olika riter för 

betydelsefulla tillfällen såsom födelse, namngivning, pojkars ingång i lärjungestadiet, giftermål och 

död.”38 Man ger extra betydelse åt just giftermålet i boken, och beskriver hur man och kvinna 

efter det sedan ses som en enhet med syfte att bilda familj och uppfylla det ideal som hör till 

husfadersstadiet. Man kan läsa stycket på så sätt att även om man och kvinna i detta är beroende 

av varandra just här, så är det ändå mannens ideal i husfadersstadiet som ska uppnås. Då jag 

närläser Francks kapitel om hinduismen får jag onekligen den uppfattningen att det är mannen 

som kan uppnå ett högre religiöst ideal, emedan kvinnan mer är en hjälp för mannen på hans väg 

mot moksha.  

Att det främst är mannens väg till frälsning som beskrivs är en uppfattning man som läsare kan få 

även när man börjar läsa stycket som handlar om buddhismen. På första sidan, vilken behandlar 

centrala begrepp inom traditionen, benämns nämligen en boddhisattva enbart med maskulina 

pronomen39. Resten av sidan är könsneutralt skriven, men det religiösa idealet är alltjämt en man. 

Detta förstärks i resten av texten genom att fokus läggs på munkarnas roll, emedan nunnorna 

hamnar i skymundan. Nunnorna nämns egentligen enbart i samband med Tripitaka, vilken man 

säger innehåller regler för såväl munkar som nunnor.40 I samband med faktarutan ”Kvinnornas 

och männens roller” återfinns en bild på tre nunnor, där de rakar varandras huvuden. I faktarutan 

kan eleven sedan läsa att buddhismens syn på kvinnor och män verkar jämställd, och att det 

minsann finns ordnar för såväl munkar som nunnor och exempel på kvinnliga bodhisattvor, men 

detta utvecklas eller problematiseras inte vidare. I nästa mening i samma faktaruta säger man 

sedan emot sig själv litegrann då man hävdar att det faktiskt finns skillnader i de könsroller som 

kvinnor och män axlar i buddhistiska länder, även om det är svårt att säga vad som beror på 

religionen och inte. Precis som i stycket om hinduismen känns det nästan som om man 

bagatelliserar kvinnans underläge – att det beror på kultur snarare än religion, speciellt eftersom 

författaren hävdar att det är nyttigare att se på situationerna i enskilda länder snarare än på läran i 

                                                           
37 Franck, Olof, Religionskunskap. 1, Om mening, värde och tro, 1. uppl., Lund: Studentlitteratur, 2014. s. 110 
38 ibid. s. 110 
39 ibid. s. 116 
40 ibid. s. 120 
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sig själv.41 Det hade varit givande om Frack kunde problematisera vidare hur en religion som han 

beskrivit som egalitär i sin lära ändå kan uppvisa stora skillnader i synen på jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Även om man naturligtvis inte kan teckna en komplett bild så hade man i alla 

fall medvetandegjort eleverna om att det förekommer vissa motsättningar mellan könen även 

inom en vid första anblicken så jämställd lära.  

Nästa kapitel i Religionskunskap 1 handlar om judendomen. Franck fortsätter i samma anda och 

beskriver även denna tradition som att samma villkor gäller för alla, i alla fall i början av kapitlet. I 

kapitlet om judendomen återfinner man heller inget separat avsnitt som tar upp kvinnans 

och/eller mannens predikament, vilket man gjort i de tidigare kapitlen. Detta förstärker ytterligare 

bilden av jämställdhet inom judendomen. Exempelvis så genomgår både pojkar och flickor en 

Bar/Bat Mitzva i puberteten, och termen rabbin förklaras som en lärare42 eller som en skriftlärd 

(könsneutrala termer, till skillnad från i hinduism-kapitlet där en guru beskrevs som en manlig 

lärare),43 och problematiseringen av vem som egentligen får bli rabbin kommer först senare. De 

tre största inriktningarna inom judendomen analyseras enbart i frågan om hur pass bokstavligt de 

heliga texterna ska tolkas44, och det är inte förrän i stycket som behandlar synagogan som man 

kan utläsa en del skillnader mellan man och kvinna. Detta görs emellertid mycket kort, då man 

skriver att i konservativa församlingar sitter män och kvinnor åtskilda men att så inte behöver 

vara fallet i liberala församlingar. Vidare skriver författaren om de liberala församlingarna att 

”Det finns också kvinnliga kantorer och rabbiner. Den första kvinnliga rabbinen, Regina Jonas, 

utnämndes redan 1935. Hon dog några år senare i koncentrationslägret Auschwitz.”.45 Här 

kommer det lite som en chock för läsaren att författaren faktiskt först nu säger att det inte finns 

kvinnliga rabbiner eller kantorer inom de andra inriktningarna, och att det inte var förrän 1935 

som den första kvinnliga rabbinen faktiskt utsågs. Genom att stycket är formulerat på det sätt det 

är, och att informationen om att Jonas dog i Auschwitz kommer precis i slutet, så stjäl tanken på 

förintelsen fokus från kvinnors och mäns olika förutsättningar.  

Vad gäller klädkoder inom judendomen så skildrar Franck det som om dessa bara finns för män, 

och bara inom den konservativa grenen av judendomen. Författaren skriver att ”I konservativa 

församlingar håller man fast vid att män ska täcka sitt huvud med en kippa (en liten kalott, dvs. 

en sorts mössa) för att visa vördnad mot Gud – och renläriga judar bär sin kippa också utanför 

                                                           
41 Franck, O. (2014) s. 125 
42 ibid s. 130 
43 ibid. s. 135 
44 ibid. s. 140 
45 ibid. s. 142 
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gudstjänstlokalen.”46 När man läser en sådan formulering undrar man om det finns något 

motsvarande plagg för kvinnor, eller hur visar de sin vördnad mot Gud? Kanske är det något 

speciellt med bandet/förbundet mellan mannen och Gud? En sådan tolkning förstärks ytterligare 

av att ett tecken på att man tillhör Guds utvalda folk är att såväl små pojkar som konvertiterska 

omskäras för att upptas i den judiska gemenskapen.47 48  Varken religiösa plagg eller traditioner 

som ett bevis på förbundet mellan människa och Gud beskrivs på samma sätt för flickor, 

undantaget då för redogörelsen Franck gör om Bar/Bat Mitzva.  

I kapitlet om judendomen ger Franck utrymme åt sexuell samlevnad mellan äkta man och kvinna 

och somliga aspekter av denna problematiseras, i alla fall i viss mån. Under rubriken ”Moraliskt 

försvarbart?” tar författaren upp traditioner som finns kring äktenskap och sex, och att en man 

och en kvinna inte bör sova i samma säng under sju dagar då kvinnan menstruerar. Författaren 

fortsätter sedan med att beskriva att traditioner har olika starka fästen i olika inriktningar och hos 

olika individer, något som är sant för alla religioner.49 Här synliggörs alltså, även om det inte 

skrivs ut konkret, att kvinnan vid vissa tillfällen kan ses som oren. Om det enbart är kvinnor som 

kan bli orena, eller om även män kan bli det i vissa sammanhang redogörs dock inte för, vilket 

leder till att läsaren skulle kunna tolka det som om mannen alltid är den oförstörda och religiöst 

rena. Även i en intervju med en troende jude precis i slutet på kapitlet lägger man en del fokus på 

sex och samlevnad. Bella G, från Judiska församlingen i Göteborg säger bland annat att sex är 

något viktigt, och  

att tillfredsställa sin partner sexuellt är en plikt. Det finns till och med reglerat i 
Talmud hur många gånger i veckan en man bör älska med sin hustru beroende på 
mannens yrke.  
 Att vara olycklig i sitt äktenskap kan vara ett fullgott skäl att begära skilsmässa. 
Således kan en kvinna som är missnöjd med sin makes prestationer i sängen, på goda 
grunder begära skilsmässa.50 

Både man och kvinna framställs i boken alltså som sexuella varelser. Kvinnan kan lämna sin man 

om hon inte blir sexuellt tillfredsställd, och mannen måste älska med sin hustru ett visst antal 

gånger per vecka, kanske för att säkerställa detta. Å ena sidan kan man här tolka uttalandet som 

att kvinnans sexualitet inte förtigs, då det snarare är hennes drifter som hamnar i fokus än 

mannen. Å andra sidan kan kvinnan ses som en närmast översexuell varelse, som värderar sex 

högst i en relation och är beredd att lämna sin man om hon inte blir tillfredsställd. 

                                                           
46 Franck, O. (2014) s. 142 
47 ibid. s. 140 
48 ibid. s. 137 
49 ibid. s. 139 
50 ibid. s. 145 
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Efter kapitlet om judendomen, i vilket kvinnan synts en hel del i slutet av kapitlet, kommer så ett 

kapitel om kristendomen där författaren verkar ha valt ett helt annat upplägg. Här beskrivs 

religionen genomgående i könsneutrala termer. Fokus i kapitlet om kristendomen ligger överlag 

på historiska personer snarare än på betydelsen av religionen för den enskilda individen, vilket 

gör det svårt att hitta något alls för mig att analysera. Formuleringarna är vaga, som i stycket om 

traditioner där man skriver att 

Längre fram i historien kan man se att varierande riktningar börjar ta form, riktningar 
som finns än i våra dagar. Inom dessa riktningar kan man också finna variationer och 
olikheter – det kan gälla frågor som rör rent religiösa trossatser men också etiska 
frågor och frågor som aktualiseras när det gäller religionens plats i samhällslivet.51  

Något rent individperspektiv läggs alltså inte på kristendomen, mer än att ”det varierar”. Det är 

först i ett kort stycke på slutet, i en intervju med en kvinnlig präst som jag tidigare nämnt, som 

den enskilda personens religiositet och relation till Gud egentligen presenteras. Dock görs detta i 

sådana ordalag att det återigen tecknas en bild av religiositet som applicerbar på såväl män som 

kvinnor, och det är fokus på prästens gudsbild mer än på människan. Men, med tanke på att den 

intervjuade är just en kvinnlig präst, så synliggörs kvinnan nu som allra mest i hela kapitlet. Det är 

dock värt att notera att Franck inte en enda gång i kapitlet om kristendomen tar upp 

kvinnoprästfrågan. Underförstått kan kvinnliga präster då alltså ses som något självklart och 

oproblematiskt inom samtliga kristna inriktningar, något som inte korrekt speglar verkligheten. 

Den sista av de fem världsreligionerna som Franck presenterar är islam, och till skillnad från i 

kristendomen så syns nu kvinnan genom i stort sett hela kapitlet, borträknat de delar som handlar 

om islams instiftande och historia. Redan tre sidor in i kapitlet återfinner man ett stycke som 

heter ”Manligt och kvinnligt”. I det stycket kan eleven läsa att 

I islam, precis som i judendom, kristendom och andra religioner, förs en levande 
diskussion kring hur de heliga texterna ska tolkas med hänsyn till mäns och kvinnors 
rättigheter. Muslimska feministiska teologer har framhållit att Koranen genom historien 
har tolkats av män för män. Dessa teologer argumenterar för att kvinnors perspektiv och 
kvinnors frågor ska lyftas fram i tolkningsprocessen. Det handlar exempelvis om hur 
Koranens texter kan och bör tolkas i relation till frågor som rör jämställdhet och 
likaberättigande.52 

Intressant nog slutar stycket där. Här blir man som läsare nyfiken, och undrar exakt vilka frågor 

som rör jämställdhet och likaberättigande det handlar om, och också hur dessa olika tolkningar 

kan se ut. Det är anmärkningsvärt att det just i kapitlet om islam finns ett stycke man döpt till just 

”Manligt och kvinnligt”, en formulering man inte återfinner i alla av kapitlen om de andra 

världsreligionerna, även om det finns stycken med likande tematik såsom ”Traditioner för män” i 

                                                           
51 Franck, O. (2014) s. 157 
52 ibid. s. 167 
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hinduismkapitlet och faktarutan ”Kvinnornas och männens roller” i kapitlet om buddhismen. I 

kapitlen om judendom och kristendom hittar man inga liknande underrubriker alls. Ingenting 

nämns heller om att även de övriga religionernas heliga texter är skrivna av män, för män. Att 

man lyfter fram denna problematik i just kapitlet om islam gör att denna religion kan tolkas vara 

särdeles ojämnställd. Några sidor senare kommer äntligen exempel på vad dessa olika tolkningar 

skulle kunna inbegripa. Innan Franck återigen påpekar att tolkningarna är olika inom olika 

traditioner och skolor, finns en faktaruta med rubriken ”Några exempel på olika tillämpningar”. 

Däri tas enbart frågor som rör kvinnor upp. Den första punkten rör i och för sig både kvinnor 

och män, då den handlar om hur många fruar en man får ha.53 Sedan tar Franck upp frågan om 

slöja, vilken finns i olika utföranden, för att avsluta med att många muslimska kvinnor väljer att 

inte alls täcka sitt hår, och att man i många europeiska länder ser slöja som ”provocerande och ett 

tecken på ojämställdhet och sexism”. Franck påpekar dock det svåra i debatten om slöja: att 

medan somliga kan se denna som förtryckande, kan andra se den som ett sätt att uttrycka sin 

religiösa tro.54 

Franck fortsätter att beskriva relationen mellan traditionell islam och jämställdhet mellan könen 

som problematisk. På nästkommande sida följer nämligen ett stycke med rubriken ”Tolkningar 

utifrån ett jämställdhetsperspektiv”. Häri återfinner läsaren ytterligare spörsmål som muslimska 

feministiska teologer finner problematiska, exempelvis arvsrätten och hur en muslimsk kvinna 

måste gifta sig med en muslimsk man medan en muslimsk man får gifta sig med såväl kristna 

kvinnor som judinnor.55 Det är intressant att se hur författaren framställer det som att de 

tolkningar som finns vad gäller Koranen och sunna enbart verkar angå kvinnor. Det finns ju även 

saker som kan tolkas annorlunda mot vad man förut har gjort som rör män. Ett sådant exempel 

kan vara huruvida en muslimsk man bör raka sitt skägg eller inte. Visserligen kan man hävda att 

islam är en patriarkal religion, vilket man också skulle kunna hävda om de övriga 

världsreligionerna. Men aldrig visar författaren på att det inte bara är kvinnor som kan gagnas av 

en feministisk kamp, då denna också har till mål att också lösa upp de könsroller som omfattar 

män. 

Franck redogör också för islams fem pelare. En av dessa är bönen. I stycket om bönen kan 

eleven läsa att ”Vid fredagsbönen som man deltar i tillsammans med andra troende i moskén, 

följs vanligtvis bönen av både Koranläsning och predikan. Den som leder denna gudstjänst är 

                                                           
53 Just det här spörsmålet brukar dock komma upp i frågor som rör kvinnan och jämställdhet, även om också män är 
involverade. Därför räknar jag det också som en ”kvinnofråga”. 
54 Franck, O. (2014) s. 173 
55 ibid. s. 174 



18 
 

imam, böneledare, eller någon församlingsmedlem”.56 Detta uppfattar jag vara ett stycke som är 

typiskt för boken, det vil säga androcentriskt formulerat. Ingenstans redogörs för eller 

problematiseras att alla inte deltar vid bönen på samma sätt. Vanligtvis är män ålagda att alltid 

delta i fredagsbönen, emedan kvinnor får delta om de vill. Samma närvaroplikt gäller alltså inte 

båda könen. Franck tar heller inte upp frågan om vem som egentligen får vara imam, utan allt är 

könsneutralt beskrivet. Eftersom verkligheten ser ut som den gör, och kvinnliga imamer är 

väldigt sällsynta och omstridda, speglar Francks formuleringar därför ett androcentriskt 

perspektiv.  

Franck har inkluderat ett kortare stycke där en muslimsk ung kvinna får berätta om sin syn på 

islam, och vilken roll hennes religiositet spelar i hennes vardagsliv. Hon redogör för sina tankar 

om vad som är rätt och fel, hur hon ber fem gånger om dagen, och att bönen stärker henne inför 

något hon känner sig osäker inför, exempelvis prov. Islam har en självklar del i hennes liv och 

skänker henne en känsla av samhörighet.57 Här lyfts en kvinnas privatreligiositet fram, och då det 

inte är en intervju så får man som läsare känslan att hon pratar fritt, utan ledande frågor. 

Kvinnans religion kopplas heller inte till förtryck, vilket varit tendensen i andra stycken om islam 

i boken, exempelvis stycket om slöjan. Här får en tjej helt enkelt berätta om sin tro utan att denna 

problematiseras. 

3.1.2. Bildanalys 

 

Först kommer jag att i Tabell 1 visa på vilka (män eller kvinnor) som får synas var och på vilket 

sätt i bokens bilder. En kort redogörelse kommer sedan följa, vilken tar upp i vilket sammanhang 

dessa bilder sätts in – det vill säga om bilderna förstärker texternas budskap eller om de fyller en 

slags kompletterande roll.  

Tabell 1 

Religionskunskap 1 Judendomen Kristendomen Islam Hinduismen Buddhismen 

 ♀ ♂ ♀♂ ♀ ♂ ♀♂ ♀ ♂ ♀♂ ♀ ♂ ♀♂ ♀ ♂ ♀♂ 

I hemmet - - - - - - - - - - - - - - - 

Utanför hemmet 1 3 2 - - - 2 - 2 1 1 2 - - 1 

Munk/nunna - - - - - - - - - - - - 1 2 - 

Församlingsledare* - - - - 1 1 - 1 - - 1 - - - - 
*Med församlingsledare avser, i brist på bättre samlingsbegrepp, präster, brahminer, imamer, rabbiner, pastorer, och 
de med liknande officiell status, exempelvis kantorer och heliga kvinnor och män, gurus.  

                                                           
56 Franck, O. (2014). s. 171 
57 ibid. s. 176 
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Uppdelningen för de bilder som finns i Religionskunskap 1 ser ut på följande sätt, då man räknar 

bort de bilder som inte föreställer för religionen historiska personer och de bilder som inte 

porträtterar människor alls: 

Judendomen tilldelas 6 bilder. Samtliga av dessa är tagna utanför hemmet, och både män (3) och 

kvinnor (1) finns representerade, även om män är representerade i högre grad. Två av bilderna 

porträtterar både kvinnor och män. Noterbart är dock att på de 3 bilder som enbart visar män så 

är männen satta i en tydligt religiös kontext. Samtliga har hatt/kippa och håller antingen bönerullar 

eller läser ur heliga texter vid firandet av Sukkot. Enbart en man läser inte ur heliga texter. Han är 

dock ortodoxt klädd, har hamnat i bråk med israeliska soldater, och bildtexten förklarar att dispyten 

handlar om rätten att köra bil under sabbaten.58 Kontexten är alltså ändå tveklöst religiös. De bilder 

som avbildar enbart kvinnor, eller män och kvinnor tillsammans, är alla tagna utanför ett religiöst 

sammanhang. 

Kristendomen har enbart två bilder som porträtterar människor, och både dessa innefattar religiösa 

ledare. På den ena av dessa bilder är objekten tveklöst män, men den andra av dessa bilder är 

beskuren så den enbart visar prästen från brösthöjd och nedåt.59 Man kan alltså inte avgöra om 

denna präst är en kvinna eller en man, därför är bilden sorterad under kategorin ”båda”.  

Islam har totalt 5 bilder som visar människor. Fyra av dessa är tagna utanför hemmet, och på 2 av 

dessa syns enbart kvinnor och 2 bilder porträtterar såväl kvinnor som män. En av bilderna som 

bara visar kvinnor finns i anslutning till textstyckena som behandlar olika tillämpningar och 

tolkningar av islam, som exempelvis bruket att bära slöja. Bilden visar fyra kvinnor som sitter och 

äter tillsammans, där två bär slöja och två inte gör det.60 Bilden där enbart en man syns förekommer 

i samband med en intervju med en imam, och det är också han som syns på bilden (intervjun 

handlar dock ingenting om personens egen religiositet, utan läget för muslimer i Sverige idag, därför 

är denna inte omnämnd i textanalysen).61 

Hinduismen är ett kapitel som totalt innehåller 5 bilder som porträtterar människor, där alla utom 1 

är tagna i ett religiöst sammanhang. 4 av dessa är tagna utanför hemmet, och av dessa visar 1 enbart 

kvinnor, 1 enbart män, och 2 såväl kvinnor som män. Den bild som enbart visar kvinnor föreställer 

en grupp som är nere i en flod och ber.62 Bilden med bara män visar hur tre män på en moped firar 

                                                           
58 Franck, O. (2014) s. 138 
59 ibid. s. 147 
60 ibid. s. 173 
61 ibid. s. 168 
62 Ibid. s. 99 
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Holi.63 Den första av de bilder som porträtterar båda könen visar en stor grupp människor vid 

vatten, och bildtexten understryker flodens renande krafter.64 Den andra bilden som visar både 

kvinnor och män/pojkar porträtterar en grupp daliter, där tre kvinnor går och sopar gatorna. Med 

sig har de två barn, en flicka och en pojke.65 Den sista bilden att redogöra för i hinduism-kapitlet 

föreställer en brahmin, en man ”ur prästkasten” som i traditionella kläder som sitter och läser ur 

en tjock bok.66 I avsnittet som handlar om hinduismen ses alltså både kvinnor och män i såväl 

religiösa som vardagliga sammanhang, men det är en man, i form av en brahmin, som får 

symbolisera det högre religiösa medvetandet, emedan kvinnor får representera de allra lägst stående 

i samhället. 

Buddhismen porträtteras annorlunda från de övriga religionerna, på så sätt att här är det munkar och 

nunnor som till störst del får porträttera religionen. Totalt finns 4 bilder, och 3 av dessa visar 

munkar eller nunnor. Bilderna på munkar är insatta i könsneutrala sammanhang, medan den bild 

som visar nunnor återfinns i samband med faktarutan ”Kvinnornas och männens roller”.67 

Kvinnan är alltså inget naturligt inslag, fastän texten beskriver religionen i könsneutrala ordalag, 

utan kvinnan som ”religiöst proffs” synliggörs först när hennes roll problematiseras. Den sista 

bilden på människor inom buddhismen porträtterar såväl kvinnor som män, de går tillsammans i 

en parad vid firandet av Vesak.68  

3.2 Religion och andra livsåskådningar 

3.2.1 Textanalys  

 

Av de fem världsreligionerna tar Rings bok upp judendomen först, och några sidor in i kapitlet 

listas olika exempel på hur en jude kan utöva sin tro. Ett av dessa sätt är att män kan bära en kippa, 

detta för att visa sin respekt inför Gud. Författaren redogör för att alla män inte anser att man 

behöver bära kippa, utan man kan visa sin respekt för Gud i alla fall.69 Ingenting nämns om 

huruvida det finns något sätt för kvinnor att visa respekt på ett liknande vis. 

Ett område som Ring återkommer till är den judiska identiteten, och vem som egentligen räknas 

som jude. Först säger författaren att den som har en judisk mor räknas som jude, men att i Sverige 

kan ibland också den som ”bara” har en judisk pappa också räknas som jude.70 Resonemanget 

                                                           
63 Franck, O. (2014). s. 111 
64 ibid. s. 103 
65 ibid. s. 109 
66 ibid. s. 107 
67 ibid. s. 125 
68 ibid. s. 127 
69 Ring, Börge, Religion och andra livsåskådningar: [religionskunskap 1 och 2], 1. uppl., Stockholm: Liber, 2015 s. 55 
70 ibid. s. 60 
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utvecklas dock inte, och inget sägs om vilka grupper som accepterar detta synsätt, eller om det 

enbart förekommer i Sverige vilket det låter som i Rings formulering. Längre ned i texten 

återkommer Ring till den judiska modern, men då i meningen  

Män ska, enligt Bibeln (Första Moseboken 17, vers 9 och följande) omskäras som ett 
tecken på att man tillhör det judiska folket. Kvinnor omskärs däremot inte, kvinnor 
räknas som judar när de föds av en judisk mor.71  

Det är lite uppseendeväckande att Ring här säger att kvinnor räknas som judar då de föds av en 

judisk mor när så även är fallet för pojkar. Omskärelsen av pojkar omnämns senare i boken som 

en övergångsrit, där man ”blir invigd”.72 Detta speciella steg in i gemenskapen innefattar alltså bara 

pojkar, och det synliggörs att det faktiskt finns olika traditioner då det kommer till män och kvinnor 

inom judendomen.  

Omskärelsen av pojkar är inte den enda riten inom judendomen som Ring redogör för, han tar 

också upp bar och bat mitzva. Båda framställs som självklart förekommande, och ingen förklaring 

ges till läsaren huruvida dessa egentligen förekommer inom samtliga inriktningar eller inte. Likafullt 

gör Ring pojkarnas bat mitzva till arketypen för riten, då han förklarar att pojkarna då får läsa en bit 

ur Tora i synagogan och ”flickorna har en motsvarande ceremoni”.73 Läser man mellan raderna så 

ser man att det är pojkarnas religiositet som står som modell för det som även flickor utövar. Detta 

kan man mena förstärks ytterligare eftersom Ring tidigare i kapitlet, i vad man förstår är en slags 

låtsasintervju, redogjort för hur en judisk ungdom genomgått en bar mitzva.74 Kunskapen om att 

riterna har olika namn beroende på om ungdomen är pojke eller flicka kommer alltså först senare 

i kapitlet, och i intervjun har alltså bar mitzvan fått fungera som en slags könsneutral ”konfirmation” 

för alla ungdomar, trots att denna alltså egentligen enbart är applicerbar på pojkar. 

Ring redogör även för giftermål och skilsmässa, och vilka olika traditioner som förknippas med 

dessa riter. Bland annat berättar författaren att vigseln måste bevittnas av minst 10 män, men inte 

varför inte kvinnor kan räknas som vittnen. Senare i samma stycke kan man läsa att om paret trots 

allt sedan skulle besluta sig för att genomgå en skilsmässa så måste kvinnan vänta i minst 92 dagar 

innan hon får gifta om sig.75 Den här sista meningen kan tolkas på flera sätt. En tolkning man som 

läsare kan gör är att mannen inte måste vänta alls innan han får gifta om sig, och man undrar varför 

just kvinnan begränsas såhär. En annan tolkning av Rings formulering är att kvinnan har begärt 

skilsmässa av den anledningen att hon vill gifta om sig, att det är hon som lämnar mannen, vilket 
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72 ibid. s. 77 
73 ibid. s. 77 
74 ibid. s. 56 
75 ibid. s. 78 
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kanske inte alls alltid är fallet. Återigen, ingenting kring detta problematiseras ur ett 

jämställdhetsperspektiv eller sätts in i en historisk kontext; vad hade man för skäl att vänta de här 

92 dagarna? 

Just relationen mellan man och kvinna inom judendomen beskrivs som något ambivalent i Religion 

och andra livsåskådningar. I början av kapitlet kan man läsa en påhittad intervju med kvinna, i vilken 

hon säger att denna utan tvekan är en patriarkal tradition, där mannen och kvinnan förväntas anta 

vissa roller. Mannens plikter är kopplade till synagogan, emedan kvinnan förväntas ta mer ansvar 

för hemmet. Kvinnan som intervjuas säger sig vara feminist och bryter därför med dessa mönster, 

och lägger istället större vikt vid de intellektuella delarna av judendomen.76 Ring framställer alltså 

feminism som något som inte kan gå ihop med traditionella religiösa värden, utan dessa måste 

istället uteslutas och avfärdas, istället för att kanske omtolkas. Lite längre fram i kapitlet kan man 

finna en rubrik som heter ”Man och kvinna i judendomen”. Däri tar Ring upp liknande spörsmål 

som kvinnan i ”intervjun” hade, nämligen att mannen haft tolkningsföreträde till exempelvis heliga 

texter, emedan kvinnan varit förknippad med hemmets sfär. Författaren beskriver denna sfär som 

en där kvinnan har makten och att hon länge setts som mer ”naturligt religiös”, vilket också i 

förlängningen inneburit att hon inte på samma sätt som en man behöver gå till synagogan, utan 

hon har fått gå dit om hon har velat.77 Här uppmärksammar författaren å ena sidan vilka patriarkala 

strukturer som kan följa med en religion, och hur mäns och kvinnors religiositet uppfattas på olika 

sätt. Men å andra sidan känns hela stycket något lättvindigt formulerat, för hur är man egentligen 

mer ”naturligt religiös”?  

I Rings framställning om judendomen tas seder som rör synagogan upp. Vi har redan läst att det 

är männen som är särskilt kopplade dit, medan kvinnan får välja om hon vill gå eller inte. Om 

synagogan säger Ring i en faktaruta att en rabbin har till uppgift att förklara den judiska tron, samt 

att predika i synagogan. Författaren tar här inte upp vem som får bli rabbin, men på bilden kopplad 

till faktarutan är rabbinen en man.78 Ring tar upp hur man ser på kvinnor som rabbiner lite längre 

fram i boken, då i ett avsnitt som redogör för skillnader mellan de tre största inriktningarna inom 

judendomen. Där tar han också upp hur man sitter i synagogan, det vill säga om män och kvinnor 

är åtskilda eller inte. En del formuleringar kan dock problematiseras, exempelvis så säger Ring att 

”även en kvinnlig rabbin talar i synagogan”79, ungefär som att detta sker varje gång. Om de 
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konservativa sägs att gudstjänsten leds av män, men ibland kvinnor. Om de ortodoxa sägs ingenting 

om vem som leder gudstjänsten, men det framhålls att män firar för sig. Författaren säger att  

Idag ser vi, precis som i alla sammanhang, olika hållningar. De flesta judiska kvinnor är 
självständiga och låter sig inte styras av män, särskilt inte här i Sverige. Judendomen 
speglar det samhälle vi lever i och judar är antagligen varken konservativare eller 
liberalare i dessa frågor än andra i Sverige. I januari 2015 valdes Ute Steyer till rabbin i 
den stora synagogan i Stockholm. Det är första gången som en kvinnlig rabbin blir 
ledare för en synagoga i Sverige.80 

Stycket får läsaren att reagera. Visserligen är det bra att Ring tydligt lyfter fram samhällets inverkan 

på religionen. Samtidigt tecknar han bilden av judendomen som särskilt jämställd här i Sverige, ett 

starkt uttalande som borde utvecklas eller problematiseras ytterligare. Ändå så valdes inte den första 

kvinnliga rabbinen förrän år 2015,81 vilket gör att Rings uttalande om Sverige som särskilt jämställt 

känns något motsägelsefullt. Detta hamnar också i bjärt kontrast med den egalitära framställningen 

av judendomen tidigare i texten.  

På ett ställe tar Ring upp kvinnans ställning och sätter den tydligt i en historisk kontext vilken han 

sedan kopplar till dagens situation. Detta gör han via frågor kring berättelsen om Daniel, som 

räddar Susanna när hon blivit felaktigt anklagad för att ha haft sexuellt umgänge med två män. 

Själva berättelsen finns inte i läroboken, den får eleverna själva hitta, men frågorna Ring ställer tar 

bland annat upp hur kvinnans ställning var på den tiden, vilka likheter man kan hitta i dagens 

samhälle, och vad man skulle kunna lära sig från berättelsen.82 Noterbart är att här tas inte kvinnans 

predikament upp i något eget stycke, utan dessa diskussionsfrågor återfinns i samband med texter 

om heliga texter, Tanak och apokryfer.  

Efter judendomen går författaren över till att redogöra för kristendomen. Vad gäller frågan om 

kvinnliga prästers vara eller icke vara inom de olika kristna samfunden så framhäver Ring att 

situationen kan se olika ut, och att det både finns de om är motståndare till denna tanke, 

samtidigt som andra ser kvinnliga präster som en självklarhet.83 Denna typ av problematisering av 

kvinnor och religiöst ledarskap förekommer inte på samma sätt i kapitlen om de andra 

religionerna. Då författaren redogör för de olika inriktningarna som finns inom kristendomen, 

och vilka sakrament dessa innefattar, understryker Ring att inga kvinnor får bli präster inom 

katolicismen. Varför det är så problematiseras dock inte84, inte heller att den katolska kyrkans 

högsta ledare därmed också alltid är en man. Det samma gäller i framställningen av den ortodoxa 
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kyrkan, det vill säga att Ring presenterar det faktum att ledarskapet uteslutande innehas av män, 

men ingen problematisering följer. Författaren skriver att de fem patriarkerna är de högsta 

ledarna. Den med högst rang av dessa är patriarken i Istanbul, vilken beskrivs som ”främst bland 

likar”85. Dessa fem patriarker är ju som namnet avslöjar män, vilket inte Ring berör. När det 

kommer till prästerskapet säger Ring aldrig rakt ut att enbart män får vara präster, dock så 

omnämns prästerna enbart med maskulina pronomen, som i meningen ”Prästen får vara gift och 

bör vara det, om han inte har en hög tjänst i kyrkan.”86. Utifrån detta kan eleven själv dra 

slutsatsen att en ortodox präst alltid är man, och att kvinnan därmed utesluts från religiöst 

ledarskap. Dessutom så lämnar denna formulering läsaren med en del frågor, till exempel om vad 

som skulle hända om prästen vore gift och blev befordrad, eller om man helt enkelt inte kommer 

högre i hierarkin om man är en gift präst. I framställningen av den protestantiska kyrkan däremot 

nämner Ring ingenting om huruvida kvinnor får bli präster eller inte. 

I stycket som heter ”Man och kvinna i kristendomen” börjar Ring med att klargöra att synen på 

könen inom kristendomen varierar. Istället för att fokusera på den nutida situationen, som 

författaren gjort i tidigare kapitel, hamnar fokus här snarare på hur inkluderande Jesus var och 

hur mannen kan se Josef som ett religiöst ideal. Jämförelsevis blir bilden som skildras av man och 

kvinna inom kristendomen långt mer egalitär och oproblematisk än bilden som ges av de andra 

världsreligionerna, vilket är anmärkningsvärt.  

Äktenskapet skriver Ring om i samband med den katolska kyrkan, som en del av de sju 

sakramenten. Han säger där att äktenskapet är tänkt att vara livet ut, med enbart ett fåtal 

omständigheter som undantag. Ett exempel Ring listar är om mannen är impotent, då skulle ett 

äktenskap kunna upplösas.87 Vad som skulle ske om en kvinna inte kan få barn däremot förtäljer 

inte avsnittet, utan det är mannens ”funktion” som hamnar i fokus.  

Efter kapitlet om kristendomen följer kapitlet om islam. Särskilt uppmärksammat blir äktenskapet 

och vad detta kan innebära, framförallt för kvinnan. Ring redogör för hur man inom islam ser på 

man och kvinna: att dessa har olika roller, men att de är lika mycket värda eftersom de är av Gud 

givna. Dessa plikter svarar också mot männens respektive kvinnornas natur enligt islam, skriver 

Ring. Det är mannens uppgift att försörja familjen, emedan kvinnans ansvarsområde handlar om 

hem och barn. Författaren formulerar det som om denna syn, att män och kvinnor är bäst 

lämpade för olika saker, enbart förhärskar inom islam. Så är naturligtvis inte fallet, sådana åsikter 

kan man återfinna inom både andra religiösa samt sekulära sammanhang vilket gör Rings 
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beskrivning minst sagt problematisk. Hela stycket ”Man och kvinna i islam” är skrivet i generella 

termer vilket gör att läsaren kan tolka synen på könen som allmängiltiga i samtliga ”muslimska 

länder”, som författaren formulerar det, och att samma syn på mäns och kvinnors roller 

förhärskar överallt. Här skulle man kunna nyansera framställningen något. Ring skriver vidare att 

”En kvinna kan om hon vill kräva att bli försörjd. Det som hon själv eventuellt tjänar får hon 

behålla om hon vill.”88 En sådan formulering kan tolkas på flera sätt. En problematik med 

formuleringen ovan är ordet ”eventuellt”. Detta kan läsas som om kvinnan ibland är hindrad att 

tjäna sina egna pengar, antingen av sin man, av samhället i stort, eller på grund av exempelvis 

brist på skolning. Det skulle naturligtvis också kunna tolkas som ett val kvinnan gör helt själv. 

Man kan fråga sig om denna öppna formulering är ett sätt för författarna att spegla många olika 

sidor av verkligheten utan att egentligen precisera eller problematisera någonting alls. Risken är 

att detta ”eventuellt” enbart bidrar till att cementera traditionella könsmönster. 

Vidare redogör författaren för hur den traditionella muslimska synen på exempelvis 

arvsfördelning krockar med de lagar som finns i Sverige. Ring fortsätter dock att berätta hur de 

flesta muslimer ändå anser att man ska anpassa sina seder till de lagar som gäller i det land man 

lever i. Dessa seder som kan anpassas innefattar giftermål och skilsmässa, vilket Ring menar lett 

till problem – då gifta kvinnor från muslimska länder kommer hit till Sverige och vill skilja sig, 

vilka lagar gäller då? Ring säger att rent juridiskt är det den svenska lagen som går före, men att 

det finns fyra punkter som enligt den muslimska seden kan rättfärdiga en skilsmässa: 

 Om en man inför vittnen vid tre tillfällen uttalar sin önskan att skilja sig, upphör 
äktenskapet. 

 Om makarna är överens om det i ett avtal. 

 Om de äktenskapliga plikterna inte uppfylls, exempelvis om mannen är impotent. 
Då blir han underhållsskyldig. 

 Om kvinnan kan bevisa att mannen varit otrogen.89 

För det första så kan man som läsare tolka denna passage som om kvinnor, och enbart kvinnor, 

blir intvingade i sina äktenskap eftersom det är de som sedan vill skiljas när man kommit hit till 

Sverige. Att även män kan tvingas in i äktenskap nämns inte, utan det är enbart kvinnor som 

framställs som offer för detta. Att tvångsgifte dessutom förekommer inom andra religioner än 

islam framkommer inte heller. Vidare problematiserar författaren inte den andra punkten man 

redogör för, vilken på vissa ställen lett fram till tillfälliga, tidsbestämda äktenskap vilka används 

för att legitimera tillfälliga sexuella förbindelser och prostitution. Den fjärde punkten ger 

dessutom läsaren bilden att det antingen enbart är muslimska män som är otrogna mot sina fruar 
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och inte tvärt om. Som läsare får man känslan av att författarna försöker spegla en verklighet där 

olika förutsättningar råder för män och kvinnor, men denna problematiseras eller diskuteras inte 

av författaren själv. Detta lägger man istället över på eleverna, då en diskussionsfråga i slutet på 

avsnittet ”Man och kvinna i islam” som lyder ”När det handlar om kvinnosyn finns det utan 

tvekan en konflikt mellan muslimsk tradition och den moderna svenska synen. Hur anser du att 

den konflikten ska lösas? Kom med konkreta förslag.”90 Som läsare får man känslan av att den 

muslimska kvinnan utmålas som offer för sin religion, och att eftersom man i Sverige inte har en 

traditionell muslimsk kvinnosyn, så kan hon fly hit, lämna sin eländige man och få ett bättre liv. 

Ring tar också upp muslimsk klädsel och debatten om slöjan. Författaren skriver i början av 

kapitlet om islam att det både finns muslimska kvinnor som bär slöja, och de som inte gör det.91 

Han redogör för hur påbudet att klä sig värdigt omfattar såväl män som kvinnor, och att det finns 

flera skäl till att en muslimsk kvinna bär slöja, såsom tradition, för att visa värdighet, av religiösa 

skäl, eller utav tvång. Under stycket finns en diskussionsfråga, där eleven uppmanas att fundera 

över varför det just är kvinnors klädsel (i allmänhet) som debatteras, men inte mäns.92 På sidan 

bredvid finns en helsidesbild på en kvinna klädd i slöja, med bildtexten ”Kvinnor med slöja har 

blivit en vanlig syn i det svenska samhället och väcker inte alls samma uppmärksamhet som för 

några år sedan.”93 Hela debatten om klädsel och slöja har alltså enbart tilldelats några få meningar, 

och egentligen inte diskuterats mer utförligt. Man blir som läsare medveten om att det finns en 

debatt, men man ges enbart mycket ytliga beskrivningar av de olika åsikter som framförs. Det kan 

tolkas som om författaren antingen uppfattar frågan som en för het potatis att ta upp, eller att 

frågan helt enkelt är av mindre vikt. Den senare uppfattningen styrks av att författaren dessutom 

säger att det finns fler förklaringar än de nämnda ovan att en kvinna bär slöja, men att dessa inte 

kommer att tas upp. Man kan fråga sig om det här angreppssättet, att medvetet utelämna saker, 

egentligen är det bästa för att teckna en korrekt bild av verkligheten.  

Författaren tar också upp fredagsbönen, vilken män måste närvara vid, emedan detta krav inte 

omfattar kvinnor. De får närvara om de vill, men de måste inte. Ring skriver vidare att en kvinna 

som menstruerar inte heller behöver delta vid bönen.94 Ingenting nämns dock om varför 

regelverket ser ut på detta sätt – att mäns religiösa plikt på något sätt väger tyngre då de måste 
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närvara medan kvinnor själva får välja. Dessutom redogör författaren inte för vem som får vara 

leda en församling och inte, utan man nämner bara att denna person kallas för imam. 

Den sista skillnaden man kan utläsa i Rings framställning av muslimska kvinnors och mäns 

religionsutövning gäller omskärelsen. Ring skriver att denna sed inte kan härledas till Koranen, 

och att ”Islam förespråkar omskärelse av pojkar, men inte av flickor.” Ring understryker att 

kvinnlig omskärelse förekommer även av andra religiösa grupper än muslimer, och att man 

genom denna könsstympning är kränkande, då man utsätter kvinnan för allvarliga hälsorisker och 

ett stort lidande. Varför författaren tar upp kvinnlig könsstympning på det här sättet kan 

ifrågasättas. Då han så starkt markerar att detta inte är en islamiska tradition, men likväl tar upp 

det i anslutning till islam, sänder detta blandade signaler till läsaren, Visserligen synliggörs de 

hemskheter kvinnor kan utsättas för, men Ring understryker ju att detta är kulturellt betingat 

snarare än religiöst. Då problemet inte tas upp exempelvis i kristendomskapitlet (vari man kan 

återfinna religiösa grupper som också utför kvinnlig omskärelse, enligt Ring) blir ändå kvinnlig 

könsstympning kopplat till islam eftersom det är i just det kapitlet eleven får läsa om det. 

I kapitlet om hinduismen i Religion och andra livsåskådningar kan eleven bland annat läsa om hur det 

eviga kretsloppet fungerar, och hur detta hänger ihop med begrepp såsom plikter och karma. 

Ring redogör för hur olika människor bland annat beroende på kön och kasttillhörighet har olika 

plikter, eller dharma. Genom att följa dessa plikter får man också god karma, vilket avgör vad du 

återföds som i nästa liv. Författaren skriver också att din karma avgör om du återföds som man 

eller kvinna,95 men han skriver inte ut att det anses vara bäst att födas som man vilket osynliggör 

könshierarkin då det kommer till den hinduiska synen på människan. Längre fram i kapitlet, 

precis innan stycket med rubriken ”Man och kvinna i hinduismen”, tar Ring också upp att män 

och kvinnors plikter inte är desamma.96  

I det stycket kan man läsa om hur man enligt den hinduistiska traditionen ser på man och kvinna. 

Kvinnan har en inneboende makt som ska tämjas av mannen inom äktenskapet. Innan hon gift 

sig skyddas hon av sin far, och skulle hon bli änka är det hennes söner som tar ansvar för henne. 

Då kvinnan gifter sig måste hennes familj betala en hemgift. Skulle hennes mans familj antingen 

vara missnöjd med storleken på hemgiften eller hur kvinnan sköter sina plikter som fru ”kan hon 

i värsta fall råka ut för en ’olycka’ och brännas till döds i köket vid gasspisen eller den öppna 

elden.”97 Ring skriver vidare att denna hemskhet kallas för brudbränning, vilket man inte ska 

blanda ihop med änkebränning, vilket författaren också redogör för vad det innebär. Ring skriver 
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att detta andra fenomen har att göra med en änkas låga status, och att genom att lägga sig på sin 

makes likbål och låta sig brännas till döds där kunde hon få bättre karma och därmed ett bättre 

nästkommande liv.98 Även om Ring i texten skriver att änkebränning har förbjudits så lämnas 

läsaren ändå med intrycket att äktenskapet inom hinduismen är något som förtrycker kvinnan 

något oerhört. Inte nog med att hon inte har rätt att bestämma över sig själv utan alltid måste stå 

under en mans beskydd, hon måste dessutom leva i ständig skräck för att brännas levande om 

hon inte lever upp till förväntningarna. Angående änkebränningen lämnas läsaren undrande om 

änkornas status har höjts, eller om man slutat med denna sed enkom på grund av förbudet. Det 

är också anmärkningsvärt att författaren inte nämner huruvida även brudbränning är förbjudet 

eller inte. Man undrar också vad som skulle hända om läget var det omvända, det vill säga om 

kvinnan var missnöjd med sin man? Klart blir här i alla fall att kvinnan är mindre värd än 

mannen, och att detta återspeglas i äktenskapet.  

När det kommer till själva ceremonin kring äktenskapet, vilken Ring redogör för några sidor 

senare, tar han återigen upp seden med hemgift. Här säger författaren bland annat att föräldrarna, 

om de har tur, kan gifta bort sina söner som ett sätt att få råd med dotterns hemgift. Ring skriver 

också att vid själva ceremonin, vilken är den allra viktigaste övergångsriten, önskar en präst att 

paret ska välsignas med många söner och sonsöner. ”Prästen säger: ’Välsignelsebringande Indra! 

Begåva denna brud med framstående söner och lycka, giv henne tio söner och gör hennes make 

till den elfte.’ ” 99. Är det inte tydligt innan så blir det desto tydligare nu; kvinnan kan ses som en 

belastning för familjen. Det kan bli oerhört kostsamt att få henne bortgift, och man önskar därför 

att nästkommande generation ska slippa ifrån detta genom att enbart få pojkar. Kvinnans främsta 

uppgift är att få söner och att ta hand om sin man. Ring skriver dock i slutet av stycket att 

mannen är beroende av kvinnan eftersom det är hon som bär på en inneboende livgivande kraft, 

och det är hon som är navet i familjen.100 Men eftersom denna kraft ska tämjas av mannen så 

framställs ändå kvinnan som underställd. Även om bilden av kvinnan kanske är dubbel i Indien, 

så är det inte en dubbel bild som läsaren får av Rings framställning.  

Ytterligare en ceremoni Ring beskriver är snörceremonin. Vid detta tillfälle, som bekräftar hur en 

människa fötts en andra gång, ges en pojke ett snöre vilket han sedan ska bära resten av livet. I 

och med detta tilldelas han också religiösa plikter. Ring understryker att denna tradition enkom 

innefattar pojkar.101 På så sätt synliggör författaren alltså ännu en gång hur olika traditioner finns 
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beroende på om du är man eller kvinna. Läsaren lämnas undrande över huruvida en kvinna 

mottar sina religiösa plikter i någon liknande ceremoni, och om det enbart är pojkar som anses 

kunna vara födda två gånger.  

I kapitlet som sedan följer redogör Ring för buddhismen. Särskilt fokus läggs på munkar och 

nunnor, vilka omnämns återkommande genom hela kapitlet. Man börjar precis som i kapitlen om 

de andra världsreligionerna med påhittade intervjuer. I en av dessa intervjuas en kvinna från 

Thailand som flyttat till Sverige. Hon säger sig inte vara så insatt i Buddhas lära, det viktigaste för 

henne är istället att visa vänlighet och medkänsla. I templet hon går till finner hon gemenskap, 

och där hjälps man åt att exempelvis laga mat åt munkarna.102 I ytterligare en intervju berättar en 

person hur denne strävar efter att bli munk. Man kan alltså anta att den intervjuade är en man. 

Klart är i vart fall att dessa personer ser munkarna som ett religiöst ideal, värda att serva och 

vörda. Anmärkningsvärt är att Ring utmålar just kvinnan som mindre insatt i Buddhas lära, 

emedan mannen som vill bli munk verkar desto mer kunnig.  

I avsnittet med rubriken ”3. Jag tar min tillflykt till församlingen (sangha)” redogör Ring för hur 

de som leder en församling är munkar. Det blir dock lite rörigt när han skriver att  

Det finns även nunnor, men dessa får inte vara medlemmar av munkförsamlingen. 
Men i vissa länder finns så kallade kvinnliga munkar (bhikkinø), som är medlemmar av 
munkförsamlingen. Munken har till uppgift att sköta ceremonier, läsa texter och 
undervisa.103  

Det blir konstigt på så sätt att Ring här framställer kvinnliga munkar som likvärdiga de manliga, 

fastän så inte är fallet. Ring tar heller inte upp den skepsis som finns gentemot kvinnliga munkar, 

och det motstånd som dessa har stött på. Det tas heller inte upp varför kvinnliga munkar och 

nunnor är underställda de manliga munkarna. Inte heller nämner man vad skillnaden egentligen är 

mellan en nunna och en kvinnlig munk, eller om kvinnliga och manliga munkar har samma 

uppgifter. Det är inte förrän längre fram i kapitlet som detta klargörs, men då under rubriken 

”Man och kvinna i buddhismen”. Där beskrivs att män och kvinnor har olika antal regler att följa, 

och att en kvinnlig munk står lägre i rang än en manlig.104 I samband med detta stycke så finner 

man också den enda bilden på buddhistiska nunnor emedan bilder på munkar återfinns genom 

hela kapitlet. Hittills i kapitlet har alltså allt framställts som om allt vore på lika villkor, men i detta 

stycke klarnar bilden. Detta är för övrigt något som är återkommande i samtliga kapitel om de 

olika världsreligionerna – att kvinnans predikament lyfts fram först i ett särskilt avsnitt, emedan 
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den övriga texten är till synes könsneutral. Denna kan sägas vara androcentrisk, eftersom kvinnan 

är utesluten.  

När det kommer till vilka som faktiskt utför riter så framkommer det dock i Rings beskrivning att 

dessa är munkar och inte nunnor. Om det är kvinnliga munkar nämns dock inte. Bland annat 

säger Ring att munkar förkunnar läran i templen105, och leder ceremonier.106 Sådana ceremonier är 

pirit och snörceremonin, vilka Ring beskriver som ledda av munkar.107 Här synliggörs alltså än en 

gång den särskilda ställning munkar har till skillnad från nunnor.  

Vad gäller lekmännen tecknar Ring dock en jämställd bild. Han beskriver den åttafaldiga vägen 

som svår att följa, och att man för att få hjälp med detta kan få stöd i en församling.108 Ring 

skriver vidare att det inte finns några särskilda klädregler för buddhister, utom för munkar och 

nunnor.109 Både stödet från församlingen och klädreglerna är beskrivet i generella termer, och kan 

antas gälla för såväl män som kvinnor. Ring understryker också de kulturella skillnader som finns 

buddhister emellan, och att även dessa, och inte bara religionen, kan bidra till de könsskillnader 

som kan uttydas. Han tar Sverige som exempel, och menar att de som konverterat till 

buddhismen här inte har annorlunda syn på kvinnor och män än de som inte konverterat. Ring 

skriver också att det är kvinnorna som har haft en stor del av spridningen av buddhismen i 

Sverige, men också att det trots det i regel är män som innehar de ledande positionerna.110 

Återigen, Ring understryker alltså att kvinnans och mannens situation kan se annorlunda ut, men 

vidareutvecklar inte varför.  

3.2.2 Bildanalys 

 

Först kommer jag att i Tabell 2 visa på vilka (män eller kvinnor) som får synas var och på vilket 

sätt i bokens bilder. En kort redogörelse kommer sedan följa, vilken tar upp i vilket sammanhang 

dessa bilder sätts in – det vill säga om bilderna förstärker texternas budskap eller om de fyller en 

slags kompletterande roll.  
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Tabell 2 

Religion och andra 
livsåskådningar 

Judendomen Kristendomen Islam Hinduismen Buddhismen 

 ♀ ♂ ♀♂ ♀ ♂ ♀♂ ♀ ♂ ♀♂ ♀ ♂ ♀♂ ♀ ♂ ♀♂ 

I hemmet - 1 - - - - 1 - - 1 - - - - - 

Utanför hemmet 1 3 4 2 1 3 1 3 3 2 5 4 2 - 1 

Munk/nunna - - - 4 - - - - - - - - 1 5 - 

Församlingsledare 1 3 - - 4 1 - 1 - - 3 - - 1 - 
*Med församlingsledare avser, i brist på bättre samlingsbegrepp, präster, brahminer, imamer, rabbiner, pastorer, och 

de med liknande officiela status, exempelvis kantorer och heliga kvinnor och män, gurus.  

I boken Religion och andra livsåskådningar ser urvalet av bilder ut på följande sätt:  

Judendomen ges 13 bilder, där enbart människor porträtteras. Få människor avbildas i sitt hem, och 

då enbart pojkar/män. Desto fler porträtteras dock utanför hemmet; på 4 av bilderna återfinns 

både kvinnor och män, på 3 enbart män, och på bara 1 bild är endast kvinnor avbildade. Den bild 

som enbart visar kvinnor återfinns i samband med avsnittet döpt till ”Män och kvinnor inom 

judendomen”. Det samma gäller för den enda bild som visar en kvinnlig rabbin.111 De 3 bilder där 

män är församlingsledare finns dock utspridda över hela kapitlet. Det är de manliga rabbinerna 

som läser högt i synagogan, och som är med vid firandet av en brit mila. På så sätt kan man dra 

slutsatsen att det är mannen i ledarrollen som är det normala, emedan kvinnor i samma roll istället 

sätts in i ett särskilt sammanhang, bortkopplat från resterande innehåll.  

Kristendomen har fått 15 bilder på vilka dess anhängare syns. Ingen avbildas i sitt hem, utan på 2 av 

bilderna är det enbart kvinnor utanför hemmet, på 1 syns bara män, och på 3 bilder kan man se 

både kvinnor och män. Majoriteten av dessa bilder, på människor utanför hemmet, är ifrån en 

kyrka eller församlingslokal. Inga munkar syns på någon bild, men på 4 av bilderna visas nunnor. 

Detta stämmer väl överens med det textinnehåll som återfinns i boken, där författaren flera gånger 

understryker klosterväsendets betydelse för kvinnan och hennes möjlighet till utbildning och 

självförverkligande. Kvinnan avbildas dock aldrig som präst. En av bilderna som avser 

församlingsledare är insorterad under ”båda” i tabeller ovan, och detta beror på att man på den 

bilden enbart ser en prästs hand, då hen vid dopet häller vatten på ett barns huvud. Man kan alltså 

inte avgöra om det rör sig om en manlig eller kvinnlig präst. De 4 bilder som visar manliga präster 

representerar antingen den ortodoxa eller den katolska kyrkan – inriktningar som inte har kvinnliga 

präster.  

Islam har tilldelats totalt 9 bilder där enbart människor avbildas. Den enda bilden från ett hem 

porträtterar enbart flickor.112 På de 7 bilder där människor finns utanför sitt hem är 3 från en moské. 
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Av dessa är 2 på enbart män, och 1 på både kvinnor och män. På denna sista bild ser man tydligt 

hur män och kvinnor sitter åtskilda i moskén. På de övriga 4 bilderna är människor exempelvis ute 

på stan. En av dessa bilder finns i anslutning till avsnittet döpt till ”Klädsel”. Bilden är en av få 

helsidesbilder, och visar en kvinna klädd i slöja.113 Den enda bilden på en vuxen kvinna, som inte 

också porträtterar män, finner man alltså i samband med texten som berör slöjdebatten. Kvinnan 

synliggörs därmed tydligt enbart då författaren behandlar ”kvinnofrågor”, och ges inte samma plats 

i den övriga texten som rör islam. Enbart en bild porträtterar en församlingsledare, i detta fall en 

manlig imam som talar inför en församling där bara män syns.114  

Hinduismen och dess anhängare visas på 15 bilder. En av dessa porträtterar en person i hemmet, då 

en kvinna framför ett hemmaaltare.115 På de 11 bilder som visar människor utanför hemmet är 5 

på enbart män, 2 på bara kvinnor, och 4 på både män och kvinnor. På en av dessa sistnämnda 

bilder klär två kvinnor en pojke i festkläder och kungakrona, förmodligen inför en högtid, så det är 

dock fortfarande pojken som står i centrum och inte kvinnorna.116 En av de bilder som bara visar 

kvinnor avbildar en hand, vilken man i bildtexten förklarar tillhör en kvinna som tillhör de 

oberörbara.117 Här får kvinnan alltså porträttera de allra lägst stående. De 3 bilder som visar religiösa 

ledare är alla på män. En av dessa är Mahatma Gandhi, emedan de 2 andra är på en helig man och 

en brahmin.  

Buddhismen har getts 10 bilder varpå människor avbildas. 2 av dessa visar en kvinna utanför hemmet, 

men det är samma bild som man har använt bägge gångerna.118 På den bild som visar både män 

och kvinnor utanför hemmet firar man högtiden holi.119 I bokens text läggs stort fokus på munkarna 

inom hinduismen, vilket också återspeglas i bildinnehållet. Man visar manliga munkar på 5 av 

bilderna, utspritt i kapitlet. Den enda bilden som visar flickor som nunnor däremot kommer i 

anslutning till avsnittet om ”Man och kvinna inom buddhismen”.120 Kvinnor som religiösa 

förebilder får alltså enbart synas då man tar upp kvinnans situation, något som understryks av att 

texten bland annat handlar om de olika regelantalen för munkar respektive nunnor, samt att nunnor 

alltid är lägre i rang än munkar. Den enda bild som visar en religiös ledare, annat än en ”vanlig 

munk” porträtterar Dalai Lama,121 som ju som bekant är en man. 
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3.3 Under samma himmel 

3.3.1 Textanalys 

 

I stycket om judendomen återfinns androcentriskt innehåll beskrivet i könsneutrala termer i 

avsnittet om halacha, de levnadsregler som finns i Tora. Bland annat så skriver författarna att det 

är rabbinerna som har särskild kunskap om dessa regler. Dessa har historiskt sett till lejonparten 

bestått av män, kvinnor har generellt sett inte haft något tolkningsföreträde då det kommer till 

dessa regler. Fortsättningsvis redogör författarna för hur halacha innefattar regler som rör familj 

och samhälle. Man ger dock inga exempel på hur halacha skulle kunna reglera mellanmänskliga 

relationer, eller hur dessa har påverkat könsrollerna inom den traditionella judendomen. Björlin 

och Jämterud tar också upp att halacha innehåller föreskrifter om synagogan,122 men 

problematiseringen kring exempelvis vilka som får leda en församling eller vilka som får sitta vart 

tar man upp först senare, i avsnittet om de olika inriktningar som finns inom judendomen.  

I detta stycke börjar författarna med att förklara hur religioner påverkas av de kulturella 

omständigheter som återfinns i det land de utövas. Eftersom judendomen är en uråldrig religion, 

som spridit sig över hela världen så är det inte konstigt, menar man, att olika tolkningar och 

traditioner växt fram. Författarna redogör hur man inom reformjudendomen särskilt betonar 

jämställdhet mellan man och kvinna, vilket lett fram till att det inom traditionen nu finns 

kvinnliga rabbiner, samt att män och kvinnor sitter tillsammans i synagogan.123 Man fortsätter 

med att berätta hur detta inte är fallet inom den ortodoxa grenen av judendomen, utan där sitter 

män och kvinnor åtskilda.124 Vem som får bli rabbin och inte tar man dock inte upp. Det tar man 

inte heller upp då man beskriver den konservativa judendomen, däremot så säger man att män 

och kvinnor där kan sitta tillsammans i synagogan,125 men man diskuterar inte huruvida detta är 

vanligt eller inte. Anmärkningsvärt här är att man bara beskriver kvinnans möjlighet att bli rabbin 

som ett undantag, eftersom man inte redogör för samtliga inriktningar, utan enbart för den 

liberala.  

Vid ett annat tillfälle visar författarna på de skillnader som finns för män och kvinnor inom de 

olika judiska inriktningarna, och det är när de redogör för bar och bat mitzva. Dessa riter beskrivs 

mycket kort, och man säger att barnet då får läsa högt ur Tora-rullarna för första gången. Sedan 

lägger författarna i en parentes till informationen att bat mitzva inte tillämpas inom den ortodoxa 

                                                           
122 Björlin, Ola & Jämterud, Ulf, Under samma himmel. Religionskunskap för gymnasieskolan, 1. uppl., Stockholm: Sanoma 
Utbildning, 2013, s. 140 
123 ibid. s. 146  
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grenen av judendomen.126 Hur det kommer sig kommenterar man dock inte. Att kvinnan där inte 

har samma religiösa traditioner som en man nämns alltså enbart i förbifarten, i en parentes. 

Samtidigt så kan man hävda att det är viktigt att författarna ändå fick med den informationen, för 

att på så sätt redogöra för en korrekt bild av verkligheten.  

Författarna går sedan vidare till att redogöra för kristendomen. I avsnittet man kallar ”Kyrkorna 

idag” tar Björlin och Jämterud åter prästerna inom katolicismen. Man säger att ”Prästerskapet 

lever i celibat, det vill säga utan familj”127, vilket när man analyserar meningen kan tyckas väldigt 

konstruerat. Visst lever en katolsk präst utan familj, men det är för att han inte gift sig. En klarare 

beskrivning av verkligheten skulle vara att manliga präster inte har fruar, och därför lever dessa 

också utan familj. Författarnas beskrivning av celibatet för präster låter långt mer könsneutral än 

vad det egentligen är. Skulle en elev utan förkunskaper läsa deras formulering, skulle denne kunna 

tolka meningen som om även kvinnor skulle kunna bli präster inom den katolska kyrkan.  

Samma slags formuleringar förekommer om prästerskapet inom den ortodoxa grenen av den 

kristna kyrkan. Man könar aldrig prästerna, och man säger att ”Prästerna är vanligen gifta, dock 

hämtas biskopar ur klosterväsendet.”128, en formulering som onekligen kan var svår att analysera 

för en elev utan förkunskaper. Man understryker varken att prästerna alltid är män, eller att det 

faktum att om de har gift sig och inte längre lever i celibat (vilket de biskopar som väljs från 

klosterväsendet gör)129 blir en hämsko ifall prästerna skulle vilja göra karriär och stiga i rang inom 

den ortodoxa kyrkan. Männens eventuella förhållande till en kvinna blir här alltså ett hinder, 

vilket inte tydliggörs.  

Det är först på de allra sista sidorna i kapitlet, då under rubriken ”Genus”, som man tar upp 

kvinnans situation i nutid över huvud taget, då man i detta stycke behandlas kvinnoprästfrågan. 

Hittills har det, om man läser boken utan några förkunskaper, verkat som att det inom alla grenar 

inom den kristna kyrkan genom alla tider funnits både manliga och kvinnliga präster. Först nu 

redogör man för att så inte är fallet. Här får man som läsare reda på att det är en diskussion som 

inte har förts längre än sedan 1950-talet, och att det som ett resultat av detta i Svenska Kyrkan 

idag finns både kvinnliga präster och biskopar. Man understryker också att detta inte gäller inom 

de katolska och de ortodoxa riktningarna, men att kvinnor här istället kan ha andra ledande roller 
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inom kyrkan.130 Det hela känns lite ytligt, eftersom man varken tar upp argument för eller emot 

kvinnliga präster, eller vad för högre positioner man egentligen åsyftar. 

Även i kapitlet som behandlar islam så är framställningen till en början skenbart könsneutral. 

Björlin och Jämterud tar upp flertalet företeelser som vore de desamma för män och kvinnor, när 

de i själva verket inte är det. Genom att exempelvis säga att det finns föreskrifter som tar upp hur 

arvet ska fördelas men att utesluta att fördelningen ser olika ut beroende på om du är man eller 

kvinna tecknar en ofullständig bild av verkligheten där kvinnans predikament osynliggörs. 

Författarna tar i början av islam-kapitlet upp att Koranens suror bland annat innehåller 

föreskrifter om hur en skilsmässa går till och, som tidigare nämnt, hur arvet fördelas.131 Lite 

längre fram i kapitlet preciserar man dock vad detta vad detta innebär, så även om man inte 

förklarar vad som kan skilja mellan män och kvinnor första gången man tar upp företeelserna, så 

gör man det lite länge fram i kapitlet.  

Cirka halvvägs in i texten om islam kommer avsnittet ”Muslimsk etik”, och där redogör 

författarna för hur män har ansvaret för att försörja familjen, och får gifta sig med upp till fyra 

fruar, om dessa behandlas lika. Kvinnan däremot förväntas ta ansvar för barn och hem. Kvinnor 

ärver bara hälften av vad mannen gör, men behöver inte heller försörja familjen. Författarna 

fortsätter med att berätta att mannen förväntas närvara vid fredagsbönen i moskén, medan detta 

inte gäller kvinnan. I boken kan man också läsa att  

Den etiska grundsynen när det gäller genus och sexualitet är föremål för stor 
diskussion bland muslimer. I länder som Sverige möter den traditionella islamska 
värdebasen en annan värdebas, bland annat när det gäller synen på jämställdhet.132  

Här blir man som läsare först lite lätt konfunderad, finns det inte traditionella värden inom de 

övriga världsreligionerna som krockar med det moderna svenska samhället, eller gäller detta 

enkom islam? Det förklaras dock lite senare att exempelvis synen på homosexualitet inom 

kristendomen också kan ge upphov till liknande meningsmotsättningar,133 men man kan ställa sig 

frågan varför författarna då inte redogör för detta i kristendomskapitlet, utan förlagt ämnet till de 

sidor av boken som behandlar islam. 

Författarna tar heller inte upp vilka som har haft tolkningsföreträde när det kommer till att 

utforma den muslimska etiken, historiskt sett så har detta företrädelsevis varit män. 

Fortsättningsvis skulle man kunna problematisera att författarna utgår från att bara för att en man 
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väljer att ta fler än en fru, så blir det jämställdheten enbart på grund av antalet fruar. Ett 

äktenskap som bara innefattar en man och en kvinna behöver ju inte vara jämställt för det. Man 

tar istället upp frågan igen precis i slutet av kapitlet, i en intervju där man låter en troende 

muslimsk kvinna i Sverige ge sin syn på saken. Hon säger där att  

Jag är inte teologiskt lärd, men en man kan inte ta sig en fru till hur som helst. 
Månggiftet har en funktion i samband med att skydda änkor och föräldralösa som inte 
kan försörja sig. Med vår sociala lagstiftning finns inte det behovet och inte heller den 
juridiska rättigheten.134 

Detta förmedlar onekligen en mer nyanserad bild av månggiftet än vad författarna själva gjorde i 

huvudtexten. Angående tanken kring jämställdhet så lyfter den intervjuade kvinnan argumentet 

att det också finns olika syn på vad jämställdhet egentligen innebär. För henne handlar det om att 

värdera de olika uppgifter som Gud tilldelat män och kvinnor lika högt, då dessa kompletterar 

varandra.135 Det mest anmärkningsvärda med hela detta upplägg är att man genom hela texten 

framställt islam som patriarkal, och sedan på slutet låter en kvinna stå till svars för detta. 

Visserligen hörs på så sätt kvinnans röst i debatten, men som läsare får man ändå känslan av att 

kvinnan i fråga bli nästan påhoppad, och tvungen att försvara sin tro. Det hade istället varit mer 

nyanserat om Björlin & Jämterud hade lyft de olika argument som förekommer i debatten i den 

vanliga texten istället.  

På tal om att det ses som männens plikt att närvara vid fredagsbönen i moskén och inte 

kvinnornas, så tar författarna upp mer om detta under rubriken ”Muslimska högtider”. Där 

förklaras vidare att vid dessa samlingar tas viktiga trosfrågor upp, samt andra frågor som kan vara 

av vikt för församlingen.136 Här nämner man dock inget om att kvinnan får delta om hon vill, 

även om det inte är hennes plikt. Det faktum att det är just männens uppgift att närvara då frågor 

kring tron och församlingen tas upp skulle här kunna problematiseras ytterligare. Varför ses det 

inte som lika viktigt att kvinnan närvarar att man gör det även till hennes plikt? I anslutning till 

stycket om bönen tar författarna också upp imamens roll i församlingen, hur denne leder bönen 

och kan fungera som rådgivare.137 Man redogör dock inte för vilka som får bli imamer och inte.  

Den diskussion som förekommer om slöjan tar författarna upp mycket kort. De framhäver dock 

att diskussionen om klädsel bland muslimer inte enbart handlar om slöjan, utan om kravet på 

anständig klädsel i stort. Man säger att seden att använda slöja inte gäller inom familjen eller med 

nära kvinnliga vänner, och att olika tolkningstraditioner råder inom olika kulturer.138 Det är 
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intressant att författarna ändå inte understryker tydligare att det finns de kvinnor som väljer att 

inte täcka sitt hår, istället använder författarna sig av hårdare ordval såsom ”krav” och 

”restriktioner”. För att ha döpt avsnittet till ”Diskussionen om slöjan” är det också 

anmärkningsvärt att författarna inte tar upp de argument som kan användas både för och emot 

bruket av slöja. Man talar istället om kravet på att vara anständigt klädd, vilket av författarnas 

framställning skulle kunna tolkas som att detta enbart gäller kvinnan. Att även män omfattas av 

detta diskuteras inte, det väljer istället författarna att lyfta fram i en intervju med en troende 

muslimsk kvinna precis i slutet av kapitlet om islam.139 Återigen får kvinnans personliga 

erfarenheter och åsikter får alltså belysa de kulturellt bundna traditioner som finns inom islam, 

istället för att författarna lyfter diskussionen i den vanliga brödtexten.  

Nästa kapitel i Under samma himmel handlar om hinduismen, vilket är en näst intill totalt avkönad 

text. Författarna visar inte på några skillnader mellan könen alls, utom då man redogör för 

husfaders-idealet då det är tydligt att detta enbart gäller för män. 140 Vad kvinnan har fyller för 

funktion för i mannens strävan efter detta ideal tas inte upp, eller vad hon gör då hennes man går 

igenom eremitstadiet exempelvis. Inte heller problematiserar författarna något om varför det inte 

finns något motsvarande idel som gäller kvinnor. Det här är ett tydligt exempel på hur mannens 

religiositet och väg till frälsning blir normerande, och kvinnans del i det hela helt osynliggörs.  

Detta osynliggörande återkommer då Björlin och Jämterud ska förklara hur plikter, karma och 

moksha är sammanlänkade. Den karma en människa samlar på sig är vad som påverkar hur denne 

återföds,141 och man samlar god karma genom att vara osjälvisk och uppfylla sina plikter.142 Man 

säger dock inget om att män och kvinnor har olika plikter, eller att det anses sämre att återfödas 

som kvinna än som man, utan enbart att om en människa samlat på sig god karma så kan denne 

återfödas till en högre kast.143 Man nämner också, lite i förbifarten, att ”Om ett äktenskap sker 

mellan två personer från olika kaster, vilket inte är så vanligt, är det mannens kast som gäller för 

familjen.”144 Kvinnan övertar alltså mannens kast, vilket innebär att mannen ses som den religiösa 

normen vilken kvinnan ska rätta sig efter. Detta problematiseras eller kommenteras dock inte. 

Man skulle kunna hävda att kvinnan på detta sätt osynliggörs även då hon syns. Författarna gör 

en egalitär framställning av hinduismen och dess kastsystem, vilket också skulle kunna stämma 

väl överens med tanken om att alla kan nå moksha, även om det kan anses vara sämre att återfödas 
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som kvinna. Man skulle också kunna tolka framställningen som ett medvetet val författarna gjort 

för att på detta sätt inte vidareförmedla stereotypa könsroller, och för att på så sätt kunna verka i 

samklang med de mål som återfinns i skolans värdegrund. Vad man dock missar med detta 

upplägg är att teckna en utförligare bild av verkligheten.  

Denna könsneutralitet fortsätter då författarna beskriver de ideala egenskaper en människa ska ha 

enligt hinduiska traditioner. Man redogör för handlingen i Ramayana-eposet och hur detta 

förmedlar dygder såsom mod och generositet.145 Man utelämnar dock att huvudpersonerna i 

eposet, Rama och hans fru Sita, inte bara förmedlar allmänmänskliga dygder, utan också hur en 

ideal äkta man eller maka ska vara och bete sig. Återigen har författarna uteslutit de traditionella 

könsrollerna som en religiös tradition kan förmedla. Något liknande kan man som läsare 

upptäcka då författarna behandlar vedaskrifterna. Då kan man läsa att ”I vedaskrifterna kan en 

människa ha flera roller i förhållande till sina närmaste: lärare, moder, hustru, nära vän med 

flera.”146 Här används bara könsneutrala ord (lärare, nära vän) eller ord som enbart innefattar 

kvinnor (moder, hustru) vilket man skulle kunna tolka som ett medvetet val att inkludera kvinnor. 

Men, strikt talat så är de ord kopplade till kvinnan endast termer som har med familjelivet att 

göra, vilket ändå förmedlar traditionella könsmönster. En bild man som läsare får efter att ha läst 

kapitlet om hinduismen är att man kan utröna patriarkala strukturer, men att dessa inte lyfts fram 

eller problematiseras.  

I likhet med de andra religionerna så verkar också beskrivningen av buddhismen vara i stort sett 

”könlös”. Man säger att det finns munkar och nunnor, men inte mycket mer än så. Att helt skala 

bort genus verkar vara riktlinjen som författarna har arbetat efter, vilket alltså enligt vissa kan 

sägas osynliggöra kvinnan ytterligare. Å andra sidan kan man heller inte hävda att denna könlösa 

framställning av den buddhistiska läran är androcentrisk, men detta kan också ha att göra med 

den kunskap man vill förmedla om buddhismens lärosatser – att frälsningen är inom räckhåll för 

alla. Denna framställning vore alltså i enlighet både med uppdraget att förmedla en korrekt bild 

av verkligheten, samtidigt som man inte heller förmedlar stereotypa könsroller, vilket föreskrivs i 

skolans värdegrund.147  

Björlin & Jämterud framhåller genom kapitlet den viktiga roll som sanghan spelar för buddhismen. 

Sangha, förklarar man, är gemenskapen av munkar och nunnor, och man beskriver dessa som om 

de följde samma regler.148 Svepande formuleringar ger intrycket att munkar och nunnor är 

                                                           
145 Björlin, O. & Jämterud, U. (2013) s. 275 
146 ibid. s. 271 
147 Jämställdhet i förskola och skola. Skolverket. 
148 Björlin, O. & Jämterud, U. (2013) s. 301 



39 
 

jämlikar i församlingen, nästan som om de gick i samma kloster tillsammans eller i vart fall följde 

samma (antal) regler. Att nunnor finns inom samtliga inriktningar beskrivs också närmast som en 

självklarhet, och i stycket om Theravada-buddhismen beskrivs sanghan återigen som ”munkarnas 

eller nunnornas gemenskap”.149 Att nunnornas vara eller icke vara har varit omstridd inom denna 

inriktning nämns ingenting om. Inte heller hur en nunna alltid har lägre rang än en munk, 

exempelvis.  

3.3.2 Bildanalys 

 

Först kommer jag att i Tabell 3 visa på vilka (män eller kvinnor) som får synas var och på vilket 

sätt i bokens bilder. En kort redogörelse kommer sedan följa, vilken tar upp i vilket sammanhang 

dessa bilder sätts in – det vill säga om bilderna förstärker texternas budskap eller om de fyller en 

slags kompletterande roll.  

Tabell 3 

Under samma himmel Judendomen Kristendomen Islam Hinduismen Buddhismen 

 ♀ ♂ ♀♂ ♀ ♂ ♀♂ ♀ ♂ ♀♂ ♀ ♂ ♀♂ ♀ ♂ ♀♂ 

I hemmet - 2 1 - - - - - 1 - - - - - - 

Utanför hemmet 1 6 4 6 2 6 5 5 3 6 2 4 2 1 1 

Munk/nunna - - - 1 - - - - - - - - - 3 - 

Församlingsledare 1 1 - 1 10 2 - - - - 3 - - - - 
*Med församlingsledare avser, i brist på bättre samlingsbegrepp, präster, brahminer, imamer, rabbiner, pastorer, och 

de med liknande officiell status, exempelvis kantorer och heliga kvinnor och män, gurus.  

Judendomen avbildas i Under samma himmel på totalt 16 bilder. Av dessa är 3 tagna i hemmiljö, 2 

porträtterar enbart män och 1 visar både män och kvinnor. Denna sistnämnda bild är dock 

insorterad under denna kategori eftersom den enbart visar en hand, och det är omöjligt att avgöra 

könet på personen. De 2 bilder som visar män har ett tydligt religiöst innehåll, då den ena 

porträtterar en pojke som läser ut Toran, och den andra bilden visar en man som lägger tefillin. 

Hela 11 bilder visar människor utanför sina hem, men bara 1 av dessa är på enbart kvinnor. 6 av 

bilderna visar enbart män, och 4 porträtterar såväl kvinnor som män. På en av dessa sistnämnda 

bilder syns dock bara en kvinna, men ett tiotal män. I kapitlet om judendomen får såväl kvinnor 

som män representera religiöst ledarskap, i rollen som rabbiner. Bildtexten som ackompanjerar 

bilden av den kvinnliga rabbinen visar dock på att hon inte tillhör normen, då man skriver att det 

bara är inom vissa inriktningar som kvinnan börjat få en mer aktiv roll inom församlingen.150 

                                                           
149 Björlin, O. & Jämterud, U. (2013) s. 302 
150 ibid. s. 147 
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Kristendomen har tilldelats totalt 26 foton som avbildar människor. Ingen av dessa visas i sitt hem, 

men totalt 12 bilder visar människor utanför hemmet. 4 av dessa visar både män eller kvinnor, men 

då är en av bilderna insorterad under denna kategori eftersom det inte går att se om personen i 

fråga är flicka eller pojke, på grund av att denna har ansiktet täckt av färg. Ytterligare en av dessa 

visar enbart ett par händer. Man vet alltså inte vilket kön personen i fråga har, därför är denna bild 

också insorterad under denna kategori. På de övriga 4 bilderna är både män och kvinnor samlade 

tillsammans i exempelvis kyrkor, utan att en präst är närvarande. Man visar inga bilder på munkar, 

däremot har man med 1 bild på en nunna. Kanske får detta väga upp för alla de 10 bilder som visar 

män i rollen som präst, spridda över hela kapitlet. Den enda bilden på en kvinnlig präst är svartvit, 

och visar Margit Sahlin, då hon installerades som kyrkoherde 1970. Denna bild återfinner man i 

samband med ett stycke kallat ”Genus”.151 Återigen, precis som i fallet med judendomskapitlet, så 

lyfts kvinnan i en officiell roll ut som något som inte hör till normen.  

Islams anhängare har blivit avbildade på totalt 14 foton. En av dessa visar både kvinnor och män i 

hemmiljö, då runt ett matbord vid firandet av Eid al-Adha. Resterande 13 bilder visar människor 

utanför hemmet, 3 av dessa visar såväl kvinnor som män, och sedan har män och kvinnor fått 5 

egna bilder vardera. Av dessa bilder visar 2 enbart män i bön, och 2 visar enbart kvinnor som ber. 

I anslutning till avsnittet som fått rubriken ”Diskussionen om slöjan” finns två bilder. Den ena 

visar två män, där den ena bär kostym och den andra traditionell muslimsk/arabisk klädsel. På den 

andra bilden syns 3 flickor i tonåren, som alla har slöja. En av dem bär niqab, emedan de andra två 

bär hijab, vilket i bildtexten felaktigt beskrivs som en slöja som ”täcker större delen av ansiktet”.152 

Hinduismen har tilldelats 15 bilder, varpå man ser dess anhängare. Av dessa är 13 tagna utanför 

hemmiljön, 6 bilder visar enbart kvinnor, 2 bilder visar enbart män, och 4 bilder visar kvinnor och 

män tillsammans. En av de bilder som endast har flickor som motiv porträtterar 3 flickor från dalit-

kasten som samlar sopor. Det är alltså det kvinnliga könet som får stå som symbol för de med allra 

lägst status i det indiska samhället. Detta kan sättas i kontrast till vilka som får porträtteras som 

religiösa ledare, vilka i detta kapitel avbildas på 3 foton, på vilka samtliga är män. På en ser man 

Mahatma Gandhi, och på de andra två visas brahminer.  

Buddhismen och dess anhängare avbildas i Under samma himmel på 7 bilder. Inte heller i detta kapitel 

visas någon person i sitt hem, utan de 4 personer som inte faller under kategorin ”munkar” är alla 

porträtterade utanför hemmiljö. Av dessa visar 2 bilder enbart kvinnor, 1 enbart män, och 1 

avbildar både män och kvinnor. Den sistnämnda visar dock en person i motljus, vilket gör att det 

                                                           
151 Björlin, O. & Jämterud, U. (2013) s. 209 
152 ibid. s. 236 
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inte går att avgöra vilket kön denna person tillhör, därav sorteringen. På de 2 bilder som enbart 

visar kvinnor är dessa framför ett altare i ett tempel, medan den som enbart visar en man inte 

innehåller några religiösa artefakter. Trots att författarna genom hela boken förklarat sanghan som 

en gemenskap med både munkar och nunnor så porträtteras denna gemenskap alltjämt enbart av 

män. På 3 bilder återfinns munkar i olika situationer, men nunnor avbildas inte en enda gång i 

boken, något man alltså kan anse gå emot själva textinnehållet i boken. 
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4. Slutsatser 
 

Gemensamt för samtliga framställningar författarna gör om de olika världsreligionerna är att dess 

anhängare beskrivs i termerna man eller kvinna. I min analys har jag tittat på hur dessa män och 

kvinnor beskrivs i förhållande till bland annat privatreligiositet och ledarskap, och vilka egenskaper 

författarna tilldelar anhängarna beroende på kön. Författarna till läromedel har bland annat två 

uppdrag: 1) att redogöra för fakta på ett sätt som korrekt speglar verkligheten, och 2) att förmedla 

de värden som finns i skolans värdegrund, vilka bland annat innefattar kvinnors och mäns lika 

värde och motverkandet av traditionella könsroller. Dessa två punkter kan krocka då det kommer 

till religionskunskapsämnet, eftersom världsreligionerna i mångt och mycket kan sägas vara 

präglade av patriarkala strukturer, en verklighet som man alltså enligt uppdraget ska undvika att 

reproducera. Detta kan därför medföra vissa svårigheter för författarna, och två olika strategier kan 

utrönas för hur detta problem har hanterats.  

Den första av dessa strategier är att beskriva en religion i könsneutrala ordalag. Strategin kan sägas 

gå ut på att dölja att vad Yvonne Hirdman kallar för en genushierarki förekommer och på så sätt 

kan man hävda att man undviker att reproducera och cementera de traditionella könsroller som 

religionerna förmedlar. Exempel på denna strategi kan man finna i samtliga av de tre läroböcker 

som jag i denna uppsats har undersökt. I Religionskunskap 1 beskrivs bland annat hinduismens 

kastsystem och de plikter som detta medför som lika för alla, oavsett kön. Då man i samma bok 

redogör för kristendomen förekommer allmänt vaga formuleringar vilka kan appliceras på både 

män och kvinnor, och i kapitlet om judendomen säger man utan att problematisera eller tydliggöra 

ytterligare hur både pojkar och flickor firar sin bar/bat mitzva. Även i boken Under samma himmel 

kan man finna tendenser till detta osynliggörande av könshierarkierna. I kapitlet om judendomen 

redogör man för halacha, levnadsregler som framställs som precis de samma för kvinnor såväl som 

för män. Inom hinduismen förmedlar Ramayana-eposet enbart allmänmänskliga dygder, och de 

könsroller detta verk förmedlar förtigs. Buddhismens sangha beskrivs som ”munkarnas och 

nunnornas gemenskap”, vilket kan tolkas som att dessa vore jämlikar. Genushierarkin döljs alltså 

även här.  

Men bara för att detta system av könshierarkier inte uttryckligen beskrivs, så betyder inte det 

automatiskt att de inte syns vid en närläsning av texterna. Detta är också en av de invändningar 

som kan finnas till denna typ av strategi. I text som är till synes könsneutral kan man ändå ofta 

utröna att det är mannen som fungerar som norm. Detta är vad Jeanette Sky kallar för 

androcentriska formuleringar. Ett exempel är då man i Under samma himmel skriver att katolska 

präster lever utan familj, vilket är en könlös formulering och skulle vid första anblick kunna antyda 
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att såväl kvinnor som män kan vara katolska präster. Så är som bekant inte fallet, dessa är 

uteslutande män. Här ser man alltså hur en vid första anblicken könsneutral formulering likväl 

egentligen enbart handlar om män.  

Vid flertalet av de gånger man faktiskt beskriver att det förkommer skillnader beroende på genus, 

är författarna till både Under samma himmel och Religionskunskap 1 noggranna med att understryka 

att dessa skillnader också kan vara kulturellt betingade, och att gränsen mellan vad som förmedlas 

av religionen och vad som förmedlas av samhället kan vara svår att dra. Vid flera tillfällen redogör 

författarna till böckerna för hur kulturen kan påverka religionen, men man missar förvånansvärt 

ofta att redogöra för att läget även kan vara det motsatta, det vill säga att religionen också kan 

påverka kulturen och samhället. Enda undantaget till detta finner man i Religion och andra 

livsåskådningar, då Sverige framställs som särskilt jämställt när Börge Ring skriver att judiska kvinnor 

här är självständiga och inte styrs av sina makar, ett exempel där det framkommer att samhället 

alltså påverkat religionen och dess genussystem. 

Tendenser att osynliggöra religionsbundna könshierarkier kan man däremot inte finna på samma 

sätt i Religion och andra livsåskådningar, där det genomgående tydliggörs vilka skillnader som kan finnas 

mellan kvinnor och män. Här har författaren snarare satsat på den andra strategin som jag kunnat 

utröna, nämligen att skildra verkligheten mer utförligt och redogöra för de genussystem som kan 

uppstå. I samtliga kapitel har man i Religion och andra livsåskådningar avsnitt som beskriver ”Man och 

kvinna inom…” vardera världsreligion. Exempelvis så tar man här upp att män och kvinnor inom 

islam har olika roller att fylla men att dessa ses som lika mycket värda och kompletterande. Man 

beskriver hur judendomen är en patriarkal tradition vilken kan ses som oförenlig med feminism, 

och man redogör för hur man inom hinduismen har olika dharma beroende på könstillhörighet. Att 

denna könshierarki synliggörs leder dock allt som oftast till att det är mannen som utmålas som 

den religiösa förebilden och normen. Det är han som ges plats i eliten som rabbin, brahmin, präst, 

munk, imam. Därför kan det också finnas invändningar mot denna typ av strategi då man tydligt 

visar på genushierarkier, eftersom man då kan sägas cementera och vidareförmedla traditionella 

könsroller. Detta går tvärt emot vad man enligt skolans läroplan skall jobba emot.  

Då man analyserar de tre olika läroböckerna kan man dock utröna att dessa två olika strategier att 

beskriva en religion använts vid olika tillfällen beroende på vilken religion som berörs. Den religion 

där könshierarkin syns allra minst är kristendomen, vilken beskrivs till störst del som könsneutral i 

alla tre böcker. Exempelvis problematiseras kvinnoprästfrågan förvånansvärt lite, och tas endast 

upp mycket kort i Under samma himmel. Den religion som däremot starkast beskrivs som olika för 
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män och kvinnor är islam, och dessa tendenser återfinns i samtliga tre böcker. Undantagslöst tar 

författarna exempelvis upp fördelningen av arvet och diskussionen kring slöjan.  

Denna isärhållning av könen, och att man i samband med diskussioner kring genus generellt tar 

upp de frågor som rör kvinnor, leder till att läsaren lätt kan tro att jämställdhet är något som inte 

har med män att göra, eller att inte män omfattas av föreställningar kring genus och tilldelas 

könsroller. Kvinnors predikament nämns i samtliga kapitel, och då i både positiva och negativa 

ordalag vilket till viss mån nyanserar bilden. Män blir istället vanligtvis den androcentriska normen, 

förklädd i könsneutralitet. De egenskaper tillskrivna män som man kan hitta är få, och framställer 

då mannen som stark. Tydligast framkommer rollen för mannen som make i islam, då denne har 

försörjningsplikt och kan ha upp till fyra fruar. Detta tas upp i samtliga böcker. Andra roller som 

mannen tilldelas återfinns inom hinduismen, och har att göra med idealen inom de fyra 

livsstadierna. Även dessa beskrivs i alla tre böckerna. Gemensamt för de roller som ges män är att 

till skillnad från kvinnornas roller så förekommer här ingen problematisering alls. Ingenting nämns 

om huruvida mannen vill ta på sig dessa roller eller inte, medan kvinnans könsroller diskuteras 

utförligare och därför något mer nyanserat. 

Då man tittar på bilderna som förekommer i böckerna kan man även här utröna tendenser. Tydligt 

kan man se att buddhismens religiösa ideal, munkarna, i samtliga böcker oftast får representeras av 

män. Kvinnliga munkar avbildas aldrig, och nunnor syns oftast i anslutning till avsnitt som tar upp 

genusproblematik. Inom kristendomen däremot kan man både i Under samma himmel och Religion 

och andra livsåskådningar finna bilder på nunnor. I denna religiösa tradition får männen istället ta 

rollen som präst, då dessa är kraftigt överrepresenterade i bildmaterialet. En enda bild finns på en 

kvinnlig präst, då i Under samma himmel. I samma bok återfinner man dock hela 10 bilder på manliga 

präster vilket ändå befäster mannen som norm inom det religiösa ledarskapet. Samma tendens kan 

man hitta i Religionskunskap 1. Exempelvis har man i kapitlet om judendomen visserligen inte använt 

sig av någon bild på en rabbin, varken manlig eller kvinnlig, utan har istället uteslutande avbildat 

lekmän. Skillnader kan dock ses i hur dessa lekmän avbildas. De bilder där enbart män syns har 

omisskännligen en religiös kontext, emedan fallet är det omvända för kvinnorna på bilderna. De 

avbildas istället utan tydliga kopplingar till judendomen, vilket man kan hävda återspeglar en 

könshierarki där mannen är den religiösa normen. Använder man sig av Yvonne Hirdmans 

terminologi kan man hävda att den manliga primaten återskapas i och med dessa tendenser. Alla 

tre böcker har i kapitlet om hinduismen valt bilder föreställande flickor och/eller kvinnor som 

representanter för de oberörbara. Här blir alltså kvinnan det normativa, fast då för de allra lägst 

stående i ett samhälle. Kvinnan synliggörs också tydligt på bilder då böckerna i avsnitten om islam 



45 
 

tar upp debatten kring klädsel och slöja. Samtliga författare berör ämnet i olika omfattningsgrad, 

och man hittar också bilder på kvinnor i slöja i anslutning till samtliga av dessa avsnitt.  

Sammanfattningsvis kan man säga att för att balansera uppdragen att dels beskriva en objektiv bild 

av verkligheten och att dels motverka traditionella könsroller och genushierarkier så kan man 

utröna två strategier vilka läromedelsförfattarna har använt sig av. Den första fungerar i enlighet 

med de värden som stipuleras i skolans värdegrund, då man skall verka för jämställdhet mellan 

könen samt motverka traditionella könsroller. Man talar då oftast om religionen i allmänt 

könsneutrala ordalag, vilket likväl kan fungera som vad Jeanette Sky kallar för androcentrism, men 

då i fördold form. Man berör egentligen aldrig att en könshierarki kan finnas inom de olika religiösa 

traditionerna, utan man pekar istället på kulturens inverkan på religionen. 

Den andra strategin går ut på att istället synliggöra traditionella könsroller och de olika predikament 

som följer med tankar kring genus, vilket man kan mena är mer i linje med uppdraget att förmedla 

en korrekt bild av verkligheten. Fokus hamnar på kvinnan och vilka negativa och förtryckande 

effekter denna hierarkisering kan ha för henne. Mannens tilldelade ideala egenskaper diskuteras 

inte en enda gång i de böcker som den här undersökningen ägnat sig åt, vilket även det kan ses som 

minst sagt problematiskt. 

Detta återspeglas i böckernas bildmaterial, då tydliga tendenser finns att avbilda mannen som 

religiös norm och ledare, emedan kvinnan oftast återfinns avbildad i anslutning till de avsnitt som 

tar upp de predikament som kan kopplas till genushierarkier inom de olika religiösa traditionerna.  
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