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1. Inledning

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera kvinnors plats och hur de framställs i

läromedel i religionskunskap och mer specifikt litteraturen som används på gymnasiet. Anledningen

till att jag valt att utföra denna studie är att kvinnor, deras roll och betydelse i religiösa sammanhang

många gånger minimeras eller glöms bort i läromedel. Genom att fokusera på män och presentera

dem som centrala inom religionsämnet riskerar man att förstärka patriarkala samhällsnormer.1 Med

detta i åtanke är mina frågeställningar följande:

 

• Hur framställs kvinnor i så väl text som bild i läromedlen, och hur skiljer sig detta från hur

man framställer män i liknande situationer eller roller?

• Hur skiljer sig framställningen av kvinnor mellan de abrahamitiska religionerna? Utmålas

kvinnor som svagare eller mindre betydande i någon religion än någon annan?

• Är någon samhällsgrupp överrepresenterad bland böckernas författare,  och hur kan detta

påverka böckernas innehåll?

1.2 Teori och metod

1.2.1 Feministisk ståndpunktsteori 

Då målet med detta arbete är att analysera hur man i kurslitteratur för religionskunskap väljer att

framställa kvinnor och deras roll i den religiösa kontexten kändes det självklart för mig att mitt

arbeta skulle utgå ifrån ett feministiskt forskningsperspektiv. Bättre preciserat kommer mitt arbete

att  utgå  ifrån  det  man  kallar  ”feminist  standpoint  theory”.  Teorin  bygger  på  idén  om  att

samhällskunskap  och  den  kunskap  som  produceras  i  dessa  ämnen  har  ett  bakomliggande

gemensamt syfte. Detta syfte är enligt Joey Sprauge att etablera och fastställa den plats i samhället

som privilegierade grupper innehar. Sprauge menar ytterligare att hur man som människa förstår hur

kunskap formas av den position man har i så väl den fysiska världen som den sociala hierarkin men

även av det arbete man utför. Beroende på den position man har kan man även komma att intressera

1 Detta påstående bygger på den information som framkommer i resultatkapitlet i denna uppsats.
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sig för den kunskap som stödjer ens arbete och position.2

Sprauge och andra förespråkare för detta forskningssätt menar att människor som befinner sig i

privilegierade  och mäktiga  positioner  har  ett  underliggande  intresse  att  behålla  denna position.

Dessa människor hjälps göra detta av de rådande samhällsinstitutionerna och den diskurs dessa för

fram. På grund av detta menar Sprauge att det är viktigt för forskare att vara reflexiva över sina

egna intressen så väl som intresset hos dem man forskar om. Sprauge förklarar ytterligare att något

som skiljer  feministisk  standpoint theory från andra metoder inom samhällsvetenskapen är vem

man har i åtanke när man utför sin forskning.  Medan majoriteten av forskning produceras för att

gynna personerna vid makten ska man enligt feministisk  standpoint theory arbeta för de grupper

man kan räkna som förtryckta eller underlägsna.3

Denna idé om att arbeta för att stärka underrepresenterade och förtryckta grupper anser jag passar

mitt  arbete perfekt.  Detta då mitt  mål med min uppsats är att undersöka den roll kvinnor ges i

kurslitteratur i religionsämnet. Då religion överlag genom historien har beskrivas som en patriarkal

samhällsinstitution  är  risken att  detta  färgar  av sig på den litteratur  som ska  behandla  ämnet  i

skolan. Det är även utifrån denna idé jag har valt att göra en jämförelse mellan de tre abrahamitiska

religionerna. Då vi lever i ett land där kristendomen trots allt är den dominerande religionen vore

det intressant att se ifall detta avspeglar sig i om man väljer att presentera den jämfört med två andra

religioner som mer inkluderande och jämställd eller inte. Det är även efter en liknande idé jag har

valt att granska de personer om producerat böckerna jag kommer att arbeta med. Enligt feministisk

standpoint theory är ju en människas identitet något som avspeglas i hennes akademiska arbete och

om nu majoriteten av författarna för dessa böcker skulle råka vara vita och män vore det intressant

att  analysera  vilken  effekt  detta  kan  ha  haft  på  böckernas  innehåll.  Det  bör  dock  påpekas  att

författarnas etnicitet eller könstillhörighet inte helt diskvalificerar deras arbete eller dess värde. Men

om fallet skulle vara att alla är vita män går det självklart att diskutera vad detta kan innebära.

Förutom  denna  idé  om  att  forska  i  hopp  om  att  hjälpa  marginaliserade  grupper  menar  även

förespråkare för feministisk standpoint theory att man bör ta vara på den kunskap och information

som oftast kan ses som exklusiv för dessa grupper. Nancy Hartstock och Dorothy Smith var två

feministiska forskare under 1960- och 1970-talem som båda beskrev hur den kunskap de ansåg sig

själva besitta genom sitt  arbete inom kvinnorörelsen samt genom observationer i  det vardagliga

2 Mary Jo Nietz, The Routledge handbook of research methods in the study of religion, Abingdon, Oxon, Stausberg, 
Michael & Engler, Steven (red.) Routledge, 2011, sid 55.

3 Nietz, 2011, Stausberg & Engler (red), sid 55.
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livet i rollen som kvinna inte togs på allvar i akademiska kretsar. Båda kritiserade det faktum att den

kunskap de ansåg sig besitta endast blev accepterad i den akademiska världen förutsatt att de utgick

ifrån det mer objektiva och universella synsättet som var normen trots att det gick helt emot deras

upplevelser och kunskaper i rollen som kvinna och mor.4 Detta blir då ännu en sak att undersöka

utifrån denna metod, ifall man tagit vara på kvinnors upplevelser och kunskap om den religiösa

kontexten eller om kunskapen blivit ignorerad då den inte ansetts vara tillräckligt akademisk i sin

natur.

Vidare menar Sprauge och andra forskare att det är grupper av människor och inte individer som

producerar pålitlig kunskap. De menar att en studie ska sträva efter att ha en så stor mångfald som

möjligt i sitt studieobjekt för att stärka studiens validitet. Ett förslag för hur man ska göra detta är att

man väljer  ut  individer  från olika positioner  såväl  geografiskt  som i  den sociala  hierarkin och

jämför  deras  åsikter  med  varandra  för  att  sedan  kunna  förstå  diskursen  hos  dem utanför  den

akademiska världen.5 

Denna idé om en mångfald bland personerna man undersöker i sin studie är även det av intresse då

det är något jag kan applicera på min undersökning av böckernas författare. Om dessa människor

visar  sig  alla  vara  ifrån  ungefär  samma samhällsskikt  och  av samma etnicitet  kan man utifrån

feministisk  standpoint  theory argumentera  att  denna  grupp  inte  kommer  kunna  producera  ett

material som ger en rättvis bild av andra människors verklighet. Ett problem som däremot uppstår

för mig och min egen studie är att man enligt feminist standpoint theory även ska försöka involvera

sina studieobjekt i sitt arbete och ge dem inblick i arbetet. Detta är något jag inte kommer kunna

göra med författarna av böckerna jag ska utföra min undersökning på. Detta mycket på grund den

mängd tid jag har att utföra mitt arbete. Då jag har mindre än två månader på mig att utföra min

studie skulle  arbetet  kompliceras avsevärt  om jag även skulle både söka kontakt  och involvera

utomstående människor i arbetet.

Tanken om objektivitet  i  ett  akademiskt  arbete  är  även något  man inom feministisk standpoint

theory ifrågasätter.  Detta  då det  man ofta  sett  som ett  objektivt  utgångsläge i  slutänden stödjer

personerna vid makten. Det tänkesättet går att applicera på studier om religion, där strävan efter att

separera akademiska studier från kyrkans inverkan många gånger lett till att man inte längre endast

är agnostiskt ställd till religion, utan istället intar en position eller ett synsätt som stödjer de sekulära

4    Nietz, 2011, Stausberg & Engler (red), sid 57.
5 Nietz, 2011, Stausberg & Engler (red), sid 60.
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samhällsinstitutionerna mot religionen.6

Detta tänkesätt kring den påstådda objektiviteten inom akademiska arbeten är användbart för mig

inom två områden. Först ger det mig ännu en infallsvinkel att diskutera böckernas innehåll avseende

religionerna i fråga och om det finns skillnader i hur man väljer att presentera dem och kvinnors roll

inom religionerna. Denna kritiska hållning mot akademisk objektivitet kommer jag även kunna ha

nytta av under mitt eget skrivande. Genom att ha detta i åtanke under mitt arbete kan jag försöka

försäkra mig om att jag inte intar en ställning som är onödigt kritisk mot någon av böckerna eller är

genomgående mer eller  mindre kritisk i  hur böckerna presenterar de olika religionerna och hur

kvinnor representeras i dessa.

1.2.2 Brukstextanalys

För att  lättare  kunna besvara mina frågor  och analysera böcker  kommer feministisk  standpoint

theory  kombineras  med metoden brukstextanalys.  Detta då målet med en brukstextanalys  är att

kritiskt granska en texts kontext, språkanvändning, struktur och budskap. Ett exempel på hur detta

kan hjälpa mitt arbete är den del av brukstextanalyser man kallar ”den interpersonella strukturen”.

Denna del av analysen behandlar de sociala aspekterna av en text. Man analyserar då så kallade

språkhandlingar, som lättast kan beskrivas som vad man med sin text ämnar att göra, exempelvis

upplysa, varna eller fråga läsaren något. Även textens attityd och dess sociala ram analyseras. Med

attityd menar man hur en text använder vissa ord eller fraser för att påverka läsaren att känna eller

reagera inför textens budskap eller innehåll på ett visst sätt. En texts sociala ram granskas genom att

se  över  hur  texten  tilltalar  läsaren,  exempelvis  om  en  text  försöker  genom  användandet  av

personliga tilltal eller direkta frågor till läsaren försöker skapa ett sorts personligt band mellan text

och läsare.7 

Genom att kombinera dessa två metoder kommer mitt arbete att kunna utgå ifrån feministisk teori

för att sedan applicera brukstextanalys i arbetet med källtexterna. Jag kommer därför exempelvis att

utifrån tanken om en texts attityd kunna analysera ifall det finns märkbara språkskillnader mellan

hur böckerna talar om kvinnor och män i religionerna eller skillnader religionerna emellan. Mitt

arbete ges även i mer generella termer en starkare förankring i en forskningstradition med verktyg

specifikt framtagna för denna sorts arbete. 

6   Nietz, 2011, Stausberg & Engler (red), sid 61-62.
7   Lennart Hellspong, Metoder för brukstextanalys, Lund, Studentlitteratur, 2001, sid 45-49.
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För att exemplifiera hur dessa metoder kan användas i mitt tänkta arbete kan vi se över frågan kring

hur kvinnor representeras i text och bild i litteraturen och ifall det finns tydliga skillnader mellan

detta  och hur män framställs.  Böckernas innehåll  bearbetas  då genom att  exempelvis  analysera

deras attityd i beskrivningen av de båda könen; används olika värdeord i texten? Beskrivs det ena

könet mer aktivt och det andra passivt i religiösa kontexter? Vilket intryck ger bilder där av mäns

religiösa handlingar jämfört med bilder av kvinnors? Vidare kan det perspektiv författaren väljer att

placera texten i vara av intresse, väljer man att presentera en religion eller ett köns religiösa kontext

ur ett utifrånperspektiv medan en annan beskrivs från insidan? När analysen är gjord kan jag sedan

applicera feministisk standpoint theory på resultatet för att ur dess perspektiv kunna peka på och dra

slutsatser kring hur väl kvinnor som grupp representeras i texterna och ifall det finns några tydliga

maktstrukturer synliga i texterna och deras språkanvändning.

1.3 Material

Det  valda  materialet  för  denna  studie  är  tre  läroböcker  för  religionskunskap  1,  alla  böcker  är

producerade för den nuvarande läroplanen Lgy-11. Böckerna i fråga är Religionskunskap 1 – Om

mening,  värde  och  tro   av  Olof  Franck,  Religion  1  för  gymnasiet  av  Lennart  Göth  och

Religionskunskap 1 – En människa, tusen världar av Robert Tuveson.  Alla dessa böcker följer den

traditionella modellen i läromedel där varje religion dedikeras sitt eget kapitel. Alla tre av böckerna

är publicerade av olika förlag vilket jag förväntar mig resultera i att böckernas innehåll skiljer sig åt

mer än om de publicerats av samma förlag.

1.4 Avgränsning 

Jag har för detta arbete valt att begränsa mitt urval av läromedel till böcker publicerade efter år

2011. Anledningen till  detta är att mitt  arbete är inriktat  på den nuvarande läroplanen och dess

litteratur.  Detta val gjordes då det är dessa böcker som är i användning idag och därför är de som

bidrar till utbildningen av dagens unga. Jag har även valt att begränsa mig till böcker framtagna för

gymnasieskolan  och den grundläggande religionskunskapskursen.  Detta  val  gjordes  dels  för  att

begränsa  mängden  använt  material  men  också  då  arbetet  endast  behöver  förhålla  sig  till  en

skolform. Vidare gjordes valet att begränsa sig till kursen religionskunskap 1 för att det är denna

kurs som flest  elever kommer att  ta del av och således är det denna litteratur som kommer att

påverka flest elevers syn och kunskaper om religionsämnet.
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1.5 Tidigare forskning

Det första som bör uppmärksammas kring den tidigare forskningen kring kvinnors plats i läromedel

är avsaknaden av material.  Det går att  uppmärksamma en övergripande avsaknad av studier på

läromedel, eller så kallade läromedelsanalyser. Detta innebär att den tidigare forskning jag valt att

inkludera till största del inte fokuserar på kvinnor eller ens religionskunskap utan är mer generella

studier kring läromedel och olika samhällsgruppers framställning i dem. Det positiva med denna

avsaknad av tidigare forskning är dock att mitt eget arbete kan anses av större intresse eller vikt än

ifall det valda fältet redan blivit analyserat och utforskat upprepade gånger.

Kritisk  läsning  av  pedagogiska  texter:  Genus,  etnicitet  och  andra  kategoriseringar  av  Marie

Carlson och Kerstin von Brömssen är en antologi. Bokens kapitel har en kronologisk ordning där de

tidiga  kapitlen  behandlar  skolans  tidigare  år  och  de  sista  behandlar  så  väl  gymnasiet  som

vuxenutbildningar. Varje kapitel granskar litteratur som används inom skolan ur ett eget perspektiv.

Vissa kapitel granskar genus och dess roll i den skönlitteratur som används i skolan. 

Ett  av  kapitlen,  ”spänning  och  äventyr  i  läromedel” är  skrivet  av  Maj  Asplund  Carlsson  och

Johannes Lunneblad. Kapitlet analyserar den skönlitteratur elever i årskurs 5 själva valt att läsa

under sina lästimmar. Övervägande visar det sig att eleverna väljer att läsa ”spännande” böcker och

av  dessa  främst  deckare.  En  analys  av  ett  urval  av  dessa  böcker  görs  där  en  övergripande

genusanalys av karaktärerna genomförs. I alla böcker är huvudpersonerna en grupp barn i ungefär

samma ålder som de tänkta läsarna, dessa karaktärer beskrivs inte uppfylla traditionella könsroller.

Flickorna  kan  till  exempel  vara  drivande  och  modiga  medan  vissa  av  pojkarna  beskrivs  vara

känsliga och i vissa fall intresserade av estetik.8 En lika positiv bild beskrivs dock inte bland de

vuxna karaktärerna i böckerna. Övergripande beskrivs barnens pappor vara de föräldrar som stöttar

och  hjälper  barnen  medan  mammorna  mestadels  är  i  vägen  eller  överbeskyddande.  Utöver

genusanalysen belyser författarna att huvudpersonerna övervägande är etniskt vita och tillhörande

medelklassen. De karaktärer som beskrivs se ”utländska ut” är till största delen de brottslingar som

barnen stoppar, vilket författarna belyser som en problematisk presentation av etnicitet.9

En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval läroböcker   är en rapport av

Kjell Härenstam skriven för Skolverket 2006. Rapportens huvudsyfte är att granska hur islam och

8  Carlsson Asplund Maj & Lunneblad Johannes, Kritisk läsning av pedagogiska texter: Genus etnicitet och andra 
kategoriseringar, Carlsson Marie & Von Brömssen Kerstin (red.), Lund, Studentlitteratur, 2011, sid 54-56.

9  Carlsson Asplund & Lunneblad, 2011, Carlsson & von Brömssen (red.), sid 53, 56-60.
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hinduism  framställs  i  ett  antal  läroböcker  för  högstadiet  och  gymnasiet.  Hur  dessa  religioner

framställs i böckerna analyseras sedan emot både skolans och religionsämnets värdegrund, speciellt

de kriterier som berör jämställdhet i dess olika former.10 Rapportens undersökning av läroböcker i

religionskunskap delas in i två delar, en för högstadiet och en för gymnasiet. Härenstam förklarar

detta  med  att  den  kunskap  som  dessa  böcker  förväntas  innehålla  skiljer  sig  åt  då  man  på

gymnasienivå förväntas analysera religionens mer filosofiska aspekter medan man på högstadiet

behandlar religionsämnets grundläggande aspekter.

Den del av rapporten som behandlar läromedel på högstadiet granskar fyra olika böcker. Av dessa är

Härenstam kritiskt inställd till hälften av dem. Boken  SOL 3000: Religion och liv 7-9  beskriver

exempelvis  enligt  Härenstam hinduer  som okunniga  kring  den  mest  grundläggande  förståelsen

kring hygien då man enligt boken anser att den kraftigt förorenade floden Ganges är ”renare än det

friskaste källvatten uppe i bergen”. Denna feltolkning kan enligt honom få elever som använder sig

av boken att  ifrågasätta  värdet  i  kulturell  mångfald om vissa av dessa kulturer  inte  ens  förstår

grundläggande hygien.11 Ett exempel på en ett bra läromedel för högstadiet beskrivs vara boken

Religion  –  Människor  och  tro.  Boken  visar  att  islam som religion  bygger  på  grundidéer  som

överensstämmer  med de  etiska  ställningstaganden som den svenska skolan  och även samhället

förväntas värna om. Ett exempel på detta är hur man inom islam precis som inom kristendomen

följer den så kallade gyllene regeln som grundar sig i tanken att man ska behandla sin nästa som

man själv önskar bli behandlad.12

De böcker som Härenstam väljer att analysera på gymnasienivå uppvisar en liknande blandning av

information  som uppvisats  i  böckerna  för  högstadiet.  Medan  majoriteten  av  böckerna  försöker

uppvisa att det finns likheter mellan de olika religionerna och att både hinduismen och islam bygger

på samma värderingar som dem vi i Sverige följer visar vissa av böckerna inte detta. Istället är

dessa böcker för informationsfattiga och inte djupgående nog för att eleverna som läser dem ska få

chansen  att  faktiskt  förstå  religionerna  utan  lämnas  med  i  bästa  fall  en  förenklad  syn  på

religionernas  centrala  budskap  och  teologi.  Trots  denna  svidande  kritik  påpekar  Härenstam att

läroböckernas innehåll ändå är bättre än sina föregångare från 1990-talet. Däremot ska man inte

nöja sig med det utan förvänta sig en fortsatt förbättring av innehållet och dess sanningsenlighet.13 

10  Härenstam Kjell, En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval läroböcker, Skolverket, 2006, 
sid 5.

11  Härenstam, 2006, sid 10-11.
12  Härenstam, 2006, sid 17.
13  Härenstam, 2006, sid 23, 25, 27, 30, 46-47.
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Skolboks-islam: Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap även den skriven av Kjell

Härenstam är utgiven 1993. Boken kan på grund av sin ålder anses föråldrad, men då den dels ger

oss ett historiskt perspektiv på hur olika samhällsgrupper framställts i läromedel är dess innehåll

intressant även idag. Inledningsvis presenterar Härenstam sina övergripande tankar rörande på såväl

skolan som elevernas syn på islam som religion.

En av de mest intressanta delarna av denna bok är det kapitel som behandlar läromedel i sin helhet

samt läromedelsmarknaden. Till en början för Härenstam en diskussion om inte läromedel i sin

klassiska form blivit en föråldrad kunskapskälla med den dåvarande läroplanen i åtanke. Efter detta

kommer  ett  avsnitt  som  berör  det  monopol  som  under  1980-talet  växt  fram  på

läromedelsmarknaden.  Den  information  som  presenteras  visar  att  två  förlag  ensamma  står  för

ungefär tre fjärdedelar av hela marknadsvärdet. I kontrast till detta står det tredje största förlaget för

endast  fyra  procent  av  marknadsvärdet.  Resultatet  av detta  monopol  förklaras  vara att  trots  att

skolan sägs kunna vara fri att välja vilka läromedel man ska använda i sin undervisning blir detta

nästan aldrig fallet. Inom många ämnen har ett förlag en klar dominans när man granskar vilka

böcker som används. En situation som denna kan då resultera i att ett specifikt förlag ensamt kan

välja vad större delen av landets unga lär sig i sin undervisning.14 

Härenstam undersöker senare i sitt arbete under avsnittsnamnet ”Läromedel 90: Religionskunskap”

hur de läroböcker som är i användning under hans arbete framställer och speciellt kategorierna Gud,

jihad  och kvinnan/familjen.  Han börjar  denna del  av  arbetet  med att  betona  den gemensamma

värdegrund hela den svenska skolan förväntas byggas på. Dessa värderingar inkluderar jämställdhet

mellan könen samt vårt samhälles demokratiska värderingar. Här betonas även att skolan har som

plikt att inte vara neutral i frågor om detta utan förväntas fostra eleverna att respektera och ta till sig

dessa värderingar. Detta blir då av intresse ifall islam som religion i läromedlen beskrivs förespråka

en tro som helt går emot dessa värderingar som skolan förväntas värna om.15 Ett av bokens kapitel

behandlar  hur  kvinnans  ställning  och  familjen  framställs  i  läromedlen.  Kapitlet  börjar  med  en

kortare inledning där ett muslimskt perspektiv på västvärldens syn på islam och dess kvinnosyn förs

fram samt  återigen  ett  par  utdrag  ur  skolans  värdegrund  rörande  jämställdhet.  Det  muslimska

framförandet menar att människor i väst ofta på grund av okunskap inte bara tror att Mellanöstern

och islam är två oskiljaktiga ting. Man menar även att denna okunskap även får människor att tro att

kvinnor i Mellanöstern eller i en muslimsk kontext förtrycks av männen i sin omgivning. Härenstam

14  Härenstam Kjell, Skolboks-islam: Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, Göteborg,  Acta 
Universitatis Gothenburgensis, 1993, sid 30-33.

15  Härenstam, 1993, sid 152-157.
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för återigen fram argumentet att om så är fallet har skolan en skyldighet att motarbeta dessa åsikter

och den religion som sprider dem.16

Liknande framställningar finner man i läroböckerna för gymnasiet. Boken Liv, Människa, Mening

påpekar att Muhammad och islam förbättrade kvinnors ställning i samhället på en rad olika arenor

men är fortfarande väldigt tydliga med att kvinnan inom islam är underställd mannen i Guds ögon.

Kvinnor är  inte  heller  tillåtna att  delta  i  gudstjänsten i  samma utsträckning som män.  Kvinnor

beskrivs även i  länder som Libyen och Saudiarabien kunna åtalas för otrohet mot sin man och

straffas till stening. Intressant är som Härenstam för fram att författaren av denna bok i en senare

utgiven bok i  religionskunskap framställer  kvinnans roll  i  islam mycket  mer  nyanserat.  Denna

betydligt mer enkelspåriga syn på islam menar Härenstam baseras på en mycket omstridd svensk

översättning av Koranen. Att även låta ett mindre antal länders rättssystem representera hela den

muslimska världen är enkelt sagt problematiskt och oärligt.17

1.6 Disposition

Uppsatsen börjar med ett inledande kapitel där arbetets syfte och frågeställningar presenteras. Detta

följs av en genomgång av den valda metoden arbetet kommer att genomföras med. Sedan följer en

genomgång av arbetets material, de avgränsingar som valts för att begränsa arbetsområdet och en

genomgång av tidigare forskning i ämnet läromedelsanalys. Resultatet presenteras sedan med en

genomgång av läromedlens innehåll. Efter detta följer en analys av resultatet utifrån arbetets valda

metoder och arbetets frågeställningar. Därefter diskuteras den information och de slutsatser som

dragits under analysen i jämförelse med tidigare forskning och egna slutsatser och tankar framförs.

Arbetet avslutas med en kortare sammanfattning av hela arbetet.

16  Härenstam, 1993, sid 222-223.
17  Härenstam, 1993, sid 243-244.
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2. Resultat

2.1 Religionskunskap 1 – Om mening, värde och tro

Judendomen

Kapitlet om den judiska tron börjar med en sida där man kort går igenom grundläggande delar av

den judiska tron, historien och tillvaron. De ord eller namn som anses vara centrala eller av extra

intresse markeras med fetstil. Alla de namn som får denna extra fokus är män, exempelvis Abraham

och Moses. De kvinnor som nämns vid namn i texten är Sara och Hagar. De beskrivs endast i sina

roller som fru respektive bihustru till Abraham samt som mödrar till Isak och Ismael. Båda dessa

söner ”fetstilas”.18

När man i kapitlet sedan går igenom den judiska trons ursprung med bland annat första och andra

Mosebok nämns återigen en rad personer från dessa berättelser. Återigen nämns Sara och Hagar

men nu också även Eva från skapelseberättelsen. Sara och Hagar förklaras fortfarande som fruar

och mödrar men man nämner även den konflikt som uppstår mellan dem. Denna berättelse förklaras

dock aldrig utan nämns endast hastigt. Eva nämns även hon hastigt i samband med sitt och Adams

svek mot Gud och följande bestraffning. De individer som beskrivs som handlingskraftiga och som

ledande eller centrala för den judiska torn och historien är enligt boken alla män.19

I slutet av kapitlet finns en kortare intervju med en svensk judinna vid namn Bella. Hon får en rad

frågor där hon själv beskriver hur hon ser på sin tro och vad som är centralt i denna tro för henne.

Hon frågas även om den judiska synen på sexualitet och äktenskap. Svaret som ges fokuserar helt

på heterosexualitet och berör inte alls HBTQ-frågor. Den sista frågan är den som ges absolut mest

plats och handlar om hur det är att leva som jude i Sverige och om man bemöts av rasism eller

antisemitism. Bella förklarar att man som jude alltid har ”ett öga eller ett öra öppet” och ibland även

kan vara överkänslig mot sin omgivning. Trots detta beskrivs livet i Sverige som positivt och att

man som jude inte behöver utstå några större övergrepp på grund av sin tro.20

De bilder som finns i kapitlet kan sammanfattas med ett manligt fokus. Kapitlets omslagsbild är en

bild på en leende grupp människor, både kvinnor och män. Efter detta är majoriteten av bilderna på

människor i fokus avbilder av män och pojkar. Kvinnor finns med på två bilder, den ena är en

18  Franck Olof, Religionskunskap 1 – Om mening, värde och tro, Lund, Studentlitteratur, 2014, sid 130.
19  Franck, 2014, sid 131-133.
20  Franck, 2014, sid 145. 
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ikonisk bild som visar hur en grupp kvinnor och barn eskorteras ut ur ett hus av tyska soldater under

andra världskriget. Den andra är porträttbilden på Bella G för hennes intervju. Resterande bilder

visar exempelvis hur Moses visar de tio budorden för en grupp judar, varav alla är män och hur en

ung man läser ur Torah.21

Kristendomen

Likt föregående kapitel börjar detta med en sammanfattning av den kristna trons centrala historia

och budskap. Här är dock endast ett namn markerat i fetstil, Jesus. Utöver Jesus är de enda andra

namnen som förekommer Eva och Adam som endast tas upp hastigt. Sedan kommer en beskrivning

av Jesus liv samt den tidiga kristna historien med Jesus lärjungar och den tidiga kyrkan. I denna del

av kapitlet nämns ett antal av lärjungarna, några av apostlarna som kom att skriva evangelierna och

även ett par romerska kejsare som verkade under denna tid. Den enda kvinna som ges någon plats i

texten är Jesus moder Maria som beskrivs ha fött Jesus genom jungfrufödsel.22 

När kapitlet går igenom den kristna människosynen nämns Eva och Adam igen då man förklarar

syndafallet och den följande arvsynden som uppkom då de svek Gud genom att äta den förbjudna

frukten.23 När man senare går igenom olika kristna högtider ges den stora majoriteten av textens

utrymme till att beskriva de högtider som rör Jesus liv, exempelvis julen och påsken. I en mindre

faktaruta i slutet  av avsnittet  beskrivs hur man inom ortodox och katolsk kristendom firar både

Marias födelse och hennes upptagande till himlen. Att fira dessa dagar beskrivs som några av de

viktigaste högtiderna som berör helgon och martyrer.24

I slutet av kapitlet finns även här en kortare intervju med en person. I detta fall är det studentprästen

Ingrid Wikström, hennes intervju kan beskrivas vara i det kortaste laget. Alla tre av frågorna Ingrid

besvarar berör hennes syn på Gud samt hur man enligt henne bör se på att olika människor har olika

tolkningar om ”vem” Gud är. Ingrids intervju kan även ställas i kontrast till att man några sidor

tidigare under rubriken ”Är du religiös” låtit en student vid namn Jakob Hansén få mer textutrymme

än Ingrid för att endast sin religiositet och syn på religion.25

Bilderna i kapitlet är övervägande på män. Jesus är den första person som avbildas i kapitlet följt av

korsfästelsen av aposteln Petrus. Även Satan avbildas i  kapitlet  och då som en man. Den enda

21 Franck, 2014, sid 129,132,134,136, 145.
22 Franck, 2014, sid 149-153.
23 Franck, 2014, sid 153.
24 Franck, 2014, sid 158.
25 Franck, 2014, sid 156, 161.
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bilden på  en  kvinna  i  kapitlet  är  på en  statyett  av Maria  i  samband med att  man berättar  om

högtiderna.26

Islam

Sammanfattningen  i  början  av  kapitlet  nämns  endast  en  individ  vid  namn  nämligen  profeten

Muhammed. Utöver honom presenteras endast de centrala delarna inom den muslimska tron. När

boken presenterar islams ursprung nämns Muhammeds första fru, Khadidja vid namn. Men hon

förklaras då endast som Muhammeds första fru och som en rik änka.27

I avsnittet om urkunder och skrifter finns underrubriken ”Manligt och kvinnligt”. Där förklaras det

hur man inom islam precis som inom kristendomen och judendomen för diskussioner om hur de

troende bör tolka religionens urkunder med mäns och kvinnors rättigheter i åtanke. Vidare förklaras

det att muslimska feminister argumenterar att Koranen historiskt har tolkats ”av män för män” och

att  kvinnors  åsikter  och  perspektiv  nu  borde  vara  en  del  av  tolkningsprocessen.  Exemplet  på

kvinnliga frågor beskrivs vara jämställdhet och likaberättigande.28

Den intervju som görs i kapitlet är med Smajo Sahat, som är imam i Skövde. Han besvarar frågor

rörande hur det är att leva som en god muslim i Sverige, de problem som uppstått på grund av hans

tro men också hur  hans  tro inte  hindrar  honom från att  vara en ”riktig  svensk” och en del  av

samhället. Intervjun tar upp en hel sida i boken. Detta går då att jämföra med den betydligt kortare

text som finns senare i kapitlet där en ung muslimsk kvinna vid namn Radia förklarar vad hennes

tro betyder för henne.29

Under avsnittet om etik finns en faktaruta som handlar om hur muslimsk etik tillämpas i praktiken.

Två exempel ges, det ena är regeln om att  en muslimsk man har rätten att ha fyra fruar.  Detta

förutsätter  dock  att  fruarna  godkänner  detta  samt  att  mannen  kan  ge  alla  sina  fruar  samma

behandling.  Det  förklaras  däremot även att  normen inom den muslimska världen likt  resten av

världen är att vara monogam. Det andra exemplet berör förväntningen på kvinnor att bära slöja. Här

förklaras det att slöjans form och hur mycket av kvinnan den täcker inte alltid är densamma. Franck

förklarar även att vissa muslimska kvinnor väljer att inte använda någon slöja alls. Den diskussion

kring  slöjan  som  uppstått  i  Europa  tas  även  upp.  Nästa  underrubrik  är  ”Tolkning  utifrån  ett

26 Franck, 2014, sid 150, 151, 154, 159.
27 Franck, 2014, sid 164-165.
28 Franck, 2014, sid 167.
29 Franck, 2014, sid 168, 176.
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jämställdhetsperspektiv”. Detta stycke tar upp hur muslimska feministiska teologer argumenterar

för  en nytolkning av vissa delar  inom islam. Dessa feminister  menar  att  synen på arvsrätt  och

äktenskap måste  ses över  ur ett  modernt  och mer jämställt  perspektiv.  De menar ytterligare att

Koranens syn på kvinnor, män, kärlek och äktenskap kommer från ett perspektiv som inte längre är

gällande.  Exemplet  som ges  för  detta  är  hur  en muslimsk kvinna endast  kan gifta  sig  med en

muslimsk man men en muslimsk man kan gifta sig med en kvinna utanför islam.30 

Bilderna i  kapitlet  har inte ett  lika stort manligt fokus som tidigare kapitel.  Den första bilden i

kapitlet  är på en grupp unga muslimska flickor i  vad som ser ut  som en skolmiljö. Efter detta

kommer en bild  från berättelserna om Muhammad då han möter  änglarna.  Efter  detta  kommer

bilden på imamen Smajo i samband med intervjun. Slutligen kommer ytterligare en bild på en grupp

beslöjade unga muslimska kvinnor mitt i en måltid.31 

2.2 Religion 1 för gymnasiet

Judendomen

Kapitlet  inleds  med  en  kortare  sammanfattning  av  judendomens  grundläggande  principer  och

historia. Likt föregående bok markeras viktiga namn och begrepp med fetstil. Av dessa är de båda

personerna som benämns män, Abraham och Moses. Den enda kvinna som namnges i detta avsnitt

är drottningen Ester. Det bör dock poängteras att hon ges relativt gott om utrymme i texten då det

förklaras att hon räddade det judiska folket från döden. Göth förklarar i texten att judiska pojkar

omskärs på grund av Abrahams förbund med Gud, att judiska flickor slipper detta nämns även men

aldrig varför. Kvinnan förklaras även ha en central roll inom den judiska tron då den som föds av en

judisk kvinna per automatik själv är jude. Det förklaras även att detsamma inte gäller den som föds

med en judisk far och icke judisk mor utan att en person i den situationen behöver konvertera för att

bli en ”riktig” jude.32

Boken går sedan igenom hur det är  att leva som jude. Här presenteras hur verksamheten i  den

judiska  synagogan  bedrivs  och  att  synagogan  överlag  ses  som  en  plats  för  den  judiska

gemenskapen. Det förklaras att en judisk gudstjänst kräver tio deltagare för att kunna genomföras

och  att inom många judiska församlingar ska dessa tio vara män. Göth förklarar även att judiska

män  förväntas  använda  en  kippa  i  synagogan.  Det  nämns  även  att  kvinnor  i  vissa  judiska

30 Franck, 2014, sid 173-174.
31 Franck, 2014, sid 163, 166, 168, 173.
32 Göth Lennart, Religion 1 för gymnasiet, Stockholm, Natur & Kultur, 2012, sid 54-57.
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församlingar också har börjat använda kippor, dels i vördnad för Gud men även för att likställa sig

med männen i församlingen. Vidare berättas det att många synagogor segregerar kvinnor och män

under gudstjänster så att de antingen sitter på varsin sida av lokalen eller att kvinnorna sitter enskilt

på en balkong eller läktare.33 

Senare i kapitlet redogös för olika viktiga händelser och ceremonier i livet för en judisk person.

Återigen förklaras omskärelsen av judiska pojkar och hur de även i samband med detta namnges.

Flickor förklaras slippa omskärelsen utan ges sitt namn i en högtidlig namngivningsceremoni. Den

religiösa ”mognadsceremonin” beskrivs ske för flickor vid 12 års ålder och för pojkar vid 13 år.

Dessa två händelser kallas bat mitzva för flickor och bar mitzva för pojkar. Det är genom dessa

ceremonier som barnen blir fullvärdiga medlemmar av sin församling och ansvarar nu själva för

sina religiösa liv. Trots detta påpekas det att flickors bat mitzva endast varit något som firats som

tidigast sedan mitten av 1800-talet.34

När man granskar de bilder som finns i kapitlet kan man med en snabb överblick komma fram till

att män överlag är i centrum. Av kapitlets åtta bilder kan det sägas att en kvinna är fokus i tre av

dem. Två av dessa delar dock detta fokus med en man. I den ena är bilden på ett par under en

vigselceremoni och den andra ser ut att vara en fader med sin dotter som tittar på en telefon i syfte

att  titta  på  en  religiös  text.  Den tredje  bilden  där  det  klara  fokuset  är  på  en  kvinna  visar  hur

Tysklands första kvinnliga rabbin sedan förintelsen vigs in år 2011.35

Kristendomen

Kapitlet börjar med en grundläggande förklaring av vem Jesus var och hans livshistoria. I detta

avsnitt namnges endast Jesus själv och den romerske ståthållaren Pontius Pilatus. Man nämner i

samband med uppståndelsehistorien att en grupp kvinnor besökte Jesus tomma grav men inga av

dem namnges. Utöver detta förklaras även den kristna treenigheten, Gud beskrivs i denna treenighet

som fadern vilket gör honom till den kristna trons högsta patriark.36

Efter detta kommer två avsnitt om de kristna texterna samt den kristna kyrkans uppbyggnad och

historia.  När Göth behandlar  de kristna texterna nämns endast  män vid namn.  När den kristna

kyrkans olika förgreningar förklaras nämns Jesus moder Maria för första gången. Hon beskrivs vara

33 Göth, 2012, sid 63-65.
34 Göth, 2012, sid 67-68.
35 Göth, 2012, sid 56, 61, 64, 67, 69, 71, 71, 75.
36 Göth, 2012, sid 76-81.
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det viktigaste helgonet inom den katolska tron. Varför hon är det och vilken betydelse hon haft för

den kristna tron nämns dock inte. Det förklaras att man ännu idag helgonförklarar människor och

två exempel ges, den ena var en polsk munk som under förintelsen ska ha hjälpt andra fångar i

Auschwitz. Den andra är den svenska nunnan Elisabeth Hesselblad som saligförklarades år 2000.

Att bli saligförklarad beskrivs vara steget före en person faktiskt blir helgonförklarad. Inga individer

namnges när den ortodoxa kyrkan beskrivs, däremot förklaras det att den ortodoxa kyrkans ledare

alla kallas för patriarker vilket då underförstått betyder att de alla är män. Den protestantiska kyrkan

förklaras ha grundats av dels Martin Luther, dels Jean Calvin. Utöver dessa två benämns Gustava

Vasa som en av Martin Luthers anhängare.37

När livets olika skeden och de religiösa ritualer som följer beskrivs görs det klart att det inte finns

några skillnader mellan hur en man eller kvinna utför dessa.  Både unga pojkar och flickor kan

konfirmera  sig  och  genomförandet  är  detsamma  för  båda  könen.  Den  enda  skillnaden  som

framkommer är när man som man eller kvinna vill viga sitt liv helt åt Gud. Detta görs antingen

genom att bli präst eller ingå i en klosterorden. Det förklaras att inom den katolska och ortodoxa

tron  tillåts  inte  kvinnor  att  bli  präster.  Skälet  för  detta  presenteras  dock  aldrig  i  boken.  En

klosterorden förklaras vara ett sorts religiöst kollektiv för människor som vill dedikera sina liv helt

till Gud. Klostren förklaras även vara könssegregerade, nunnekloster för kvinnor och munkkloster

för män.38

Ett senare avsnitt behandlar hur kristendomen och dess olika grenar både är av samma tro samtidigt

som de även skiljer sig åt kring vissa frågor. Två exempel ges inom områden där skilda åsikter

finns,  preventivmedel  och kvinnliga präster.  Det förklaras att  man inte tillåter kvinnliga präster

inom den katolska och ortodoxa tron då Jesus enbart valde män att bli apostlar. Detta trots att han

även hade kvinnliga anhängare. Man menar att kyrkan bör följa den traditionen upprättad av Jesus.

Trots detta finns det enligt boken katolska teologer, både män och kvinnor, som menar att valet att

endast ha manliga apostlar berodde på den dåvarande kulturella kontexten. De argumenterar även

för att det visst fanns kvinnor som var väldigt betydelsefulla för den tidiga kyrkan. Man pekar även

på att det i Nya testamentet förklaras att män och kvinnor är jämbördiga och att kyrkan i stort skulle

tjäna på att  få in ett  kvinnligt perspektiv i  sin organisation.  Den protestantiska kyrkan beskrivs

tillåta kvinnliga präster, detta trots att det även inom denna kyrkoform finns motståndare till denna

idé.39

37  Göth, 2012, sid 82-90.
38  Göth, 2012, sid 94-96.
39  Göth, 2012, sid 98-101.
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Av kapitlets tio bilder kan man endast säga att en av dem visar en kvinna i någon form av central

roll för vad man vill visa. Bilden i fråga är i anslutning till synen på kvinnliga präster inom de olika

kristna grenarna och visar en kvinnlig präst tillsammans med sina manliga kollegor.40 Resterande

nio bilder har ett manligt fokus antingen på Jesus eller på män i olika religiösa kontexter.

Islam

Likt de andra kapitlen börjar även detta med en sammanfattning av religionens tidiga historia och

lite  av  dess  grund.  Fokuset  i  denna  del  läggs  på  hur  profeten  Muhammad  tog  emot  sina

uppenbarelser från Gud och hur han sedan spred detta budskap. Utöver Muhammad nämns även

ängeln Gabriel samt Muhammads första fru Khadidja vid namn men dessa två nämns endast kort.

När Göth sedan diskuterar de tidiga kaliferna nämns att Ali inte bara var Muhammads kusin men

även hans svärson. Muhammads dotter Fatima nämns inte trots hennes nära relation till sin far och

betydelse för den muslimska tron.41

Under rubriken ”texterna måste tolkas”  går man igenom hur man genom hisotien behövt tolka

islams olika källtexter. Här förklaras det att kvinnor genom islams framväxt och utveckling fick

bättre förutsättningar och rättigheter än vad de tidigare haft i sina länder. Detta stämmer dock inte

längre  då  kvinnor  i  muslimska  länder  är  klart  underställda  män  enligt  ett  nutida  västerländskt

perspektiv enligt Göth. Idéer som dessa diskuteras då aktivt i samband med hur dessa källtexter bör

tolkas och förstås bland muslimer.42 Moskén beskrivs vara den centrala punkten för många av de

muslimska ceremonierna och högtiderna. Vid bön eller predikan förklaras det att kvinnor befinner

sig i  ett  bestämt utrymme separat  från männen i  församlingen.  Det  finns inget  stöd för  detta  i

Koranen men i sunna finns en bestämmelse som säger att kvinnor ska befinna sig bakom männen i

moskén så att  männen inte frestas att  endast  titta och fokusera på kvinnorna under bönen. Det

separata  utrymmet där  kvinnorna ska befinna sig är  förbjudet  för  män att  beträda,  kvinnor  har

däremot tillåtelse att vistas i det stora bönerummet.43

Under rubriken ”Livets olika skeden” börjar man med att diskutera de riter som äger rum kring en

persons födsel. När ett barn föds firas efter ungefär en vecka aqiqa-festen. De riter som tillhör denna

fest beskrivs vara olika beroende på var i världen den firas. Efter detta förklaras det att muslimska

pojkar omskärs när de är mellan fem och sju år gamla och idén om att omskärelsen har stöd i

40  Göth, 2012, sid 101.
41  Göth, 2012, sid 104-108.
42  Göth, 2012, sid 113.
43  Göth, 2012, sid 123-124.
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haditherna.  Efter  detta  diskuteras  förekomsten  av  kvinnlig  omskärelse.  Ingreppet  beskrivs  vara

betydligt  allvarligare än den manliga omskärelsen och kan resultera  i  stora skador på kvinnans

underliv samt livslånga komplikationer. Vidare förklaras det även att i  de områden där kvinnlig

omskärelse förekommer är det inte exklusivt muslimer som utför det utan även kristna och andra

religiösa grupper. Det förklaras även att det exempel som sägs stödja kvinnlig omskärelse är en

hadith som många muslimer inte är överens om vad den faktiskt förespråkar. Vidare förklaras det i

boken att många argumenterar för att kvinnlig omskärelse istället är ett brott mot Koranen då man

likt djävulen vill ”förvanska Guds skapelse” genom att skära i den. Giftermål beskrivs vara nästa

stora skede i livet för en muslim. Det förklaras att män och kvinnor förväntas uppfylla olika roller

inom äkenskapet. Medan mannen förväntas stå för familjens ekonomi genom att jobba ska kvinnan

i sin tur stå för att ta hand om hemmet och barnen. Det förklaras även att vissa former av polygami

är tillåtet inom islam, en man har rätten att gifta sig med mer än en kvinna förutsatt att han försörjer

och behandlar dem lika. En kvinna däremot får endast ha en make. Utöver detta förklaras det att en

muslimsk  man  traditionellt  tillåts  gifta  sig  med  en  icke-muslimsk  kvinna  medan  en  muslimsk

kvinna  inte  får  gifta  sig  utanför  religionen.  Förklaringen  till  detta  är  enligt  boken  att  ett  barn

förväntas uppfostras enligt sin faders religiösa åsikter.44 

Till  skillnad från tidigare kapitel  är  fördelningen av män och kvinnor inte alls  lika ojämn som

tidigare. Av kapitlets tio bilder är fyra på massor av människor där individer inte går att utpeka eller

på föremål. Av de andra sex har tre av bilderna män i fokus, de andra tre har två kvinnor i fokus och

den tredje ger lika mycket plats åt kvinnor och män. De bilder som avbildar kvinnor visar kvinnor

och barn i ett flyktingläger någonstans i Turkiet och en familj, mestadels bestående av kvinnor, fira

id al-fitr.45

2.3 Religionskunskap 1 – En människa, tusen världar

Judendomen

Kapitlet om judendomen börjar med ett avsnitt om den judiska historien och samtiden. Det första

som presenteras är de tre olika förbund Gud ingick i med det judiska folket genom historien. Det

första med Noak, det andra med Abraham och det tredje med Moses. Utöver dessa tre nämns även

Josua som ledde det judiska folket den sista biten till Kaanans land. Inga kvinnor nämns vid namn i

avsnittet utan det berättas endast att Noak och hans tre söner alla hade fruar. Efter detta presenteras

44  Göth, 2012, sid 125-126.
45  Göth, 2012, sid 106, 108, 110, 113, 116, 118, 120, 123, 126, 129.
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den judiska historien fram till modern tid. Genom denna beskrivning av historien namnges sju män,

bland dessa kung Salomon men endast en kvinna. Kvinnan i fråga är drottning Isabella av Spanien

och  nämns  i  texten  då  hon  tillsammans  med  sin  make  beslutar  att  driva  ut  landets  judiska

befolkning.46 

När  beskrivningen  av  den  judiska  historien  kommit  till  1800-talet  presenteras  hur  de  olika

tolkningstraditionerna av den judiska tron växer fram. Reformjudendomen beskrivs sträva efter en

modern tolkning av tron. Detta innebär bland annat att kvinnor och män inte måste sitta separat

under  gudstjänsten,  kvinnor  kan även räknas  bland de  tio  personer  som krävs  för  att  hålla  en

gudstjänst. Utöver detta får kvinnor inom reformistförsamlingar sedan år 1935 även de bli rabbiner.

Den ortodoxa tolkningstraditionen beskrivs som en rak motsats till  reformjudarna. Här får både

kvinnor  och  barn  sitta  skilda  från  männen,  ofta  på  en  läktare  under  gudstjänsten.  För  att  en

gudstjänst  ska  kunna  äga  rum krävs  det  tio  män  närvarande  oavsett  hur  många  kvinnor  som

närvarar. Konservativ judendom beskrivs som en blandning av båda föregående tolkningar. Man har

en liknande syn på de religiösa lagarna som de ortodoxa men anser samtidigt att judar ska anpassa

sig  till  samtiden  och  samhället  i  stort.  På  grund  av  detta  får  kvinnor  även  inom konservativ

judendom bli rabbiner sedan år 1983. Ett exempel på en kvinnlig rabbin är Ute Steyer som nu är

verksam i den judiska församlingen i Stockholm.47

I avsnittet om den judiska människosynen diskuteras i en underrubrik konceptet om gott och ont.

Här presenteras berättelsen om Adams och Evas fall från paradiset. Eva beskrivs ha blivit frestad av

en orm att äta den förbjudna frukten för att sedan övertala Adam att äta den med henne. Resultatet

blir att de båda nu kan skilja på gott och ont och att de inte längre har sin oskuld kvar. Ett utdrag ur

första Mosebok presenteras sedan där Gud i samband med syndafallet straffar Adam och Eva. Eva

och kommande kvinnor  straffas genom barnafödandets  smärtor  samt beordras att  åtrå  och vara

underställda sina män. Adam och efterkommande män straffas genom att deras uppgift nu blir att

med stor möda skaffa mat.48

Följande avsnitt fortsätter diskutera den judiska religionens syn på de båda könen men även synen

på sexualitet. Det förklaras att många judar inte baserar sin syn på manligt och kvinnligt på vad som

står i de heliga texterna utan i större utsträckning påverkas av de värderingar som är normerande i

46  Tuveson Robert, Religionskunskap 1 – En människa, tusen världar, Malmö, Gleerups Utbildning AB, 2015, sid 
100-106.

47  Tuveson, 2015, sid 106-109.
48  Tuveson, 2015, sid 116-117.
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landet  de  lever  i.  Tuveson  presenterar  efter  detta  ett  antal  judiska  kvinnor  som  varit  mycket

framgångsrika i allt från politik till film. Ett exempel är skådespelerskan Nathalie Portman. I ett

citat förklarar hon vikten av sitt judiska arv och att hon absolut villl uppfostra sina barn judiskt. Hon

beskrivs  även  vara  aktiv  politiskt  för  homosexuellas  rättigheter  och  att  hon  även  är  en  aktiv

djurrättsaktivist. Det förklaras vidare att personer som kämpar för kvinnors rättigheter kan hitta stöd

för sin kamp i Tanakh där det finns flera framstående kvinnor så som Ester och Rakel. Trots detta

bör det påpekas att människans relation till Gud inom judendomen beskrivs som en mellan fader

och son. Detta kan dock antas återspegla den tid då Tanakh skrevs och dess värderingar. Även de

två versionerna av skapelseberättelsen som finns i Tanakh har en delad beskrivning av relationen

mellan man och kvinna. Den ena beskriver hur Gud skapade både mannen och kvinnan samtidigt

med tanken att de båda kompletterade varandra. I den andra skapar Gud först mannen och kvinnan

skapas sedan av ett av mannens revben.49 

Av kapitlets 14 bilder ligger fokuset i tre av dem på kvinnor. Detta låter till en början som en liten

del av bildmaterialet men när man då jämför med att endast fyra hade män i fokus blir det något

mer jämställt.  Bilderna på kvinnor  är även porträtt  på specifika individer som exemplifierar  de

postitioner i samhället judiska kvinnor kan nå medan männen ofta syns i grupp utan större fokus på

individen.50

Kristendomen

Berättelsen  om  Jesus  och  den  tidiga  kristna  historien  inleder  kapitlet.  När  Jesus  liv  beskrivs

benämns endast Maria kort, hon förklaras vara Jesus moder och att hon ska ha fött honom genom

jungfrufödsel. Vad jungfrufödsel innebär och dess betydelse för historien förklaras aldrig närmare.

Utöver  Maria  nämns  två  andra  kvinnor  vid  namn i  texten,  nämligen  Lydia  och Helena.  Lydia

förklaras  ha  varit  en  kvinna  som  tidigt  blev  kristen  och  som  lät  sitt  hus  användas  som  en

samlingspunkt för en grupp tidiga kristna i syfte att använda det för gudstjänster. Dessa gudstjänster

förklaras även ha tillåtit både män och kvinnor att delta. Helena däremot som var kejsar Konstantins

moder beskrivs endast som just hans moder. Enda skälet hon nämns är då hon utöver detta även var

kristen. Utöver dessa namnges ytterligare tre kvinnor i den kristna historien. Hildegard av Bingen

och heliga Birgitta ges båda som exempel på kvinnor som varit med och stiftat olika klosterordnar.

Heliga Birgitta förklaras även på grund av sina uppenbarelser ha blivit helgonförklarad av påven år

1391. Den tredje kvinnan som nämns är Katharina von Bora, som förklaras gift sig med Matin

49  Tuveson, 2015, sid 118-120.
50  Tuveson, 2015, sid 107, 113, 115, 119, 120, 123, 124.
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Luther och varit central inom reformationsrörelsen och formandet av den protestantiska synen på

familjelivet.  Jämfört  med  dessa  sex  kvinnor  namnges  16  olika  män  i  samma  textavsnitt  som

kvinnorna som precis tagits upp.51

Det förklaras under rubriken ”Identitet  – kön och sexualitet” att  många kristna ser jämställdhet

mellan män och kvinnor som något centralt i den kristna tron. Detta har man valt att motivera med

bibelcitatet ”nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus

Jesus (Gal 3:28)”. Trots detta förklaras det även  att många bokstavstroende anser att män och

kvinnor har olika roller och att mannen står över kvinnan likt Gud över människan. Det förklaras

vidare att en av kristendomens större jämställdhetsdiskussioner idag handlar om kvinnors rätt att bli

präster. Den svenska kyrkan ges som ett exempel på en protestantisk kyrka som inte bara tillåtit

kvinnor att bli präster sedan år 1958 utan även utsåg en kvinna till ärkebiskop år 2013. I kontrast till

detta förklaras det att både den katolska och ortodoxa kyrkan inte tillåter kvinnor att bli präster.

Även bibeltrogna protestanter förklaras vara emot idéen om kvinnliga präster med hänvisning till att

bibeln enligt deras tolkning är emot detta.52

Av kapitlets 18 bilder har fem av bilderna en kvinna i en central roll.  Exempelvis visas hur en

kvinnlig präst viger ett samkönat par i en svensk kyrka. I kontrast till detta finns det i kapitlet fyra

bilder med män i centrum där exempelvis en manlig präst ger en annan man nattvarden. Resterande

nio  bilder  är  antingen på  grupper  av  människor  av  båda  könen där  ingen är  mer  eller  mindre

framhävd än det andra eller på objekt eller platser med anknytning till kristendomen.53

Islam

När den muslimska historien beskrivs nämns endast två kvinnor vid namn, Khadidja och Fatima.

Khadija beskrivs ha varit Muhammeds första fru och även Fatimas moder. Hon beskrivs även ha

varit en framgångsrik affärskvinna och Muhammeds första anhängare. Fatima förklaras ha varit

Muhammeds och Khadidjas dotter. Hon beskrivs även ha varit en ödmjuk och gudfruktig person.

Tillsammans med sin moder ska hon än idag ses som förebild för muslimska kvinnor. Utöver dessa

två nämns ett tiotal män genom texten,  antingen med djupare beskrivningar av sin person eller

endast hastigt.54

Avsnittet  om kön och sexualitet  börjar med ett  stycke där man betonar  att  saker  som kön och

51   Tuveson, 2015, sid 135-147.
52  Tuveson, 2015, sid 156-157.
53  Tuveson, 2015, sid 138, 159.
54  Tuveson, 2015, sid 178-187.
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religion interagerar med andra intersektionella faktorer som exempelvis socioekonomisk status och

etnicitet. Det påpekas även att islams källor kan tolkas på olika sätt och att det viktigaste inom islam

trots allt är din relation till Gud och inget annat. Det förklaras sedan att det idag inom islam finns

organisationer  och  människor  som  förespråkar  kvinnors  rättigheter.  Dessa  islamiska

feministteologer  arbetar  med  en  nytolkning  av  de  muslimska  texterna  samt  en  kritik  av  den

traditionella tolkningen av Koranen. Dessa feminister menar att man felaktigt tidigare har baserat

sina ståndpunker på enskilda koranverser. Istället för detta ska man istället se på Koranen ur ett

holistiskt perspektiv och genom denna nytolkning är islam en religion som förespårkar jämställdhet

mellan män och kvinnor. En av dessa feminister, Amina Wadud-Muhsin menar att man måste skilja

på det som är universellt giltigt i Koranen och det som är kopplat till den historiska, sociala och

politiska samtid som Koranen skrevs i. Hon lyfter även fram att man i den muslimska traditionen

kan finna en rad  framstående kvinnor.  Trots  den skilda synen på  jämställdhet  mellan  män och

kvinnor förklaras det vidare i texten att såväl modernister som traditionalister följer Koranen och

sunna. I Koranen förklaras det att kvinnan och mannen har samma ursprung och är menade att

komplettera varandra. De ska vara jämlika och stötta varandra, tanken är att de ska leva tillsammans

med det yttersta målet att skaffa barn.55 

Vidare förklaras det att det inom islam är tillåtet för män att ha upp till fyra fruar så länge han kan

behandla alla sina fruar lika väl. Detta är dock ovanligt och en beräkning visar att endast tre procent

av  muslimska  äktenskap  är  polygama.  Enligt  kapitlet  menar  dock  modernistiska  muslimer  att

polygami inte är möjligt då en man inte kan ha likvärdiga känslor för flera fruar vilket resulterar i

att de inte heller behandlas likvärdigt. En kvinna har även rätten till skilsmässa ifall hennes man

exempelvis är impotent eller inte kan försörja familjen. En kvinna förväntas även vara den som

uppfostrar barnen och sköter hemmets sysslor. Trots detta finns det inget som säger att en kvinna

också kan ha ett eget arbete. Enligt Koranen är mannen alltid den som har rätt ifall han och hans fru

är oense om något eller bråkar. Traditionalistiska muslimer menar även att män och kvinnor som

inte är släkt eller gifta med varandra ska separeras under bönen i moskén. Denna regel är dock

något som vissa modernistiska muslimer vill ändra på.56

Regler kring klädsel diskuteras för både män och kvinnor i boken. Det förklaras att den allmäna

regeln för alla muslimer är att de skall klä sig anständigt. För män innebär detta att de ska bära

byxor eller klädedräkt som går nedanför knäna, en tröja som täcker överkroppen och även någon

55 Tuveson, 2015, sid 195-197.
56 Tuveson, 2015, sid 197-198. 
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form av huvudbonad. För kvinnor säger reglerna att deras kläder inte får vara genomskinliga, ska

vara löst sittande och täcka hela kroppen förutom händer och ansikte. Dessa regler skiljer sig dock

åt beroende på den kontext både kvinnan och mannen lever i. Muslimer som lever i en liberalare

kontext och själva är modernistiska muslimer följer ofta inte dessa klädselregler lika strikt som

traditionalister.57

Kapitlet om islam innehåller 15 bilder. Av dessa är kvinnor fokuset i tre av bilderna. Dessa kvinnor

är i två av bilderna relativt passiva, antingen endast sittande vid en marknad eller leende på ett

porträtt.  Den tredje  bilden  visar  Amina  Wadud-Muhsin  under  ett  anförande i  Sverige  år  2014.

Jämfört med detta har sju av kapitlets bilder män i fokus. Dessa män och pojkar visas exempelvis

läsa ur Koranen, mitt under en imams predikan samt i ett möte i det turkiska parlamentet.58

57 Tuveson, 2015, sid 205-207.
58 Tuveson, 2015, sid, 183, 188, 197, 199, 203, 206, 208.
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3. Analys

3.1  Kvinnors framställning i läromedel jämfört med framställningen av män

Det mest  självklara att  börja denna analys  med är att  se över vad som kommer först  i  alla de

behandlade kapitlen, nämligen religionernas grund och historia. Alla böcker börjar sina kapitel med

en  genomgång  av  grundläggande  idéer  och  religionernas  historiska  utvecklingen.  I  denna

genomgång nämns  ofta  personer  av  betydelse  för  religionens  utveckling  och dessa  personer  är

enligt böckerna övervägande män. Francks bok Religionskunskap 1 – Om mening, värde och tro är

ett utmärkt exempel på detta. I boken väljer Franck att betona viktiga begrepp och individer med att

”fetstila” dem i  texten.  De individer  som ges  denna extra  ”vikt”  är  i  alla  tre  kapitel  män.  När

kvinnor  väl  nämns  är  detta  oftast  endast  kort  och  deras  betydelse  för  religonen  är  inget  som

förklaras. Istället beskrivs de oftast endast som fruar eller döttrar till viktiga män och inte som egna

handlingskraftiga  individer.  Ett  exempel  på  en  sådan kvinna  är  Jesus  moder  Maria  som enligt

historien födde Jesus genom den så kallade jungfrufödseln vilket innebar att hon fortfarande var

oskuld när hon födde sin son. Detta var viktigt då Maria blev havande efter ett möte med ängeln

Gabriel som förklarade för henne att hon skulle föda Messias. Maria är även ett av de mest centrala

helgonen inom den kristna tron och är väldigt viktig inom religonen i stort. Trots detta nämns hon

endast i  två av tre böcker när författarna går igenom Jesus liv och den tidiga kristna historien.

Utöver detta nämns jungfrufödseln men den förklaras aldrig eller varför den är betydelsefull för

berättelsen om Jesus. Genom att minimera kvinnors betydelse för den religiösa utveckling redan i

början av kapitlet sätts en ton som fortsätter genom större delen av texten. Det ger även läsaren

intrycket att religion är ett ämne dominerat av män och med enbart män i centrum. Detta blir mer

problematiskt när man även har i åtanke att dessa böcker är tänkta som läromedel i skolan. Om

dessa böcker då marginaliserar kvinnor i sin framställning riskerar denna syn av religion vara vad

eleverna själva internaliserar.

Denna bild av att kvinnor ur ett rent hierarkiskt perspektiv är underställda män återfinns vidare på

en rad olika platser i böckerna. Detta illustreras exempelvis med hur kvinnor och män segregeras

från  varandra  under  bönen eller  gudstjänsten  inom judendomen och islam.  Självklart  ska  detta

beskrivas i böckerna om så är fallet men samtidigt kan författarna välja att problematisera detta i

texten.  Istället  för  att  göra  detta  väljer  exempelvis  Lennart  Göth  att  förklara  varför  detta  är

standarden inom islam med att männen i moskén endast skulle fokusera på kvinnorna i rummet och
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inte på den pågående bönen. Detta blir problematiskt på grund av flera punkter. Dels utmålar dessa

muslimska män som indivuder oförmögna att styra sina egna impulser. Att utmåla en hel grupp

människor på detta sätt riskerar att förstärka främlingsfientliga åsikter hos läsaren då det endast är

de muslimska männen som förklaras vara så impulsstyrda. Vidare får denna förklaring kvinnorna att

utmålas som förförerskor som även de inte kan låta bli att fresta männen i sin omgivning. Ett annat

exempel på hur denna maktordning kan ses finner vi i de korta intervjuer vi finner i Francks bok. I

varje kapitel finner vi en intervju med en troende person som svarar på några frågor om sin tro och

vad den betyder för personen i fråga. Vi tar även del av en liten ”enfrågeintervju” med en person av

varje tro. När man granskar dessa totalt sex stycken intervjuer ser man tydligt att det är männen som

intervjuats  som  getts  mest  textutrymme.  Både  den  judiska  kvinnan  Bella  och  den  muslimske

mannen Smajo ges en hel sida för sina intervjuer, även om Smajos svar på frågorna alla är längre

vilket innebär att han svarar på ett mindre antal frågor. Även den kortare judiska intervjun med

Jonatan är längre rent ordmässigt än den muslimska kvinnan Radias intervju. Men det tydligaste

exemplet på detta finns i kapitlet om kristendomen där vad som ska vara den längre intervjun med

studentprästen Ingrid nu är kortare än ”enfrågeintervjun” med studenten Jakob. Ingrids intervju tar

upp knappt en tredjedel av sin sida och utöver det har hon till skillnad från de andra två inte getts en

porträttbild bredvid sina svar. Genom att ge kvinnorna i boken mindre plats när de själva ska få

berätta  om sina religiösa upplevelser  förstärker  Franck ytterligare känslan av att  religion är  ett

mansdominerat ämne. 

Ett liknande problem där män ges större utrymme i böckerna än kvinnor finner vi när bilderna i

kapitlen granskas. I de flesta av de nio kapitlen som granskats i denna studie har män varit i fokus

på  ett  större  antal  bilder  än  kvinnor.  Vidare  avbildas  oftare  männen  i  positioner  av  makt  än

kvinnorna. Män och pojkar visas i större utsträckning än kvinnor och flickor i kontakt med heliga

texter som Torahrullarna eller Koranen, män visas även oftare som andliga ledare vid exempelvis

bön. Vi får dock se exempel på kvinnor som är rabbiner, präster och även en ärkebiskop. Med dessa

bilder följer också med en förklaring att dessa kvinnor mer utgör undantaget än regeln för kvinnors

position inom religionen. Kvinnor avbildas istället oftare i färd med att laga mat inför en festmåltid,

sittandes i grupp i religiösa kläder eller som nunnor. Kvinnors roll enligt de bilder som presenteras

blir alltså mer som objekt än som aktörer. Allt detta hjälper att förstärka samma problematik som vi

finner i texten där kvinnor minimeras eller framställs vara i bakgrunden för det religiösa livet.

En förklaring till varför böckernas texter och bildmaterial är strukturerat på det här sättet går att

finna i deras författare. Samtliga av böckernas huvudsakliga författare är män från västvärlden eller
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mer  specifikt  Sverige.  Detta  blir  problematiskt  då  de  på  grund  av  detta  hamnar  i  ett

utanförperspektiv inte bara när de ska beskriva religioner som de inte själva är del av utan även när

de  förväntas  ge en rättvis  beskrivning av kvinnans plats  inom den religiösa  kontexten.  Detta  i

enlighet med Sprauges argument att det krävs en mångfald av individer för att producera pålitlig

kunskap. Sprauge menar även att människor i en privilegiad position omedvetet eller inte kommer

att  producera  information  som säkrar  denna  position.  Då  författarna  till  dessa  böcker  alla  har

liknande bakgrunder bör man som läsare kritiskt granska den information som presenteras innan

man väljer att ta till sig den. 

Trots denna kritik måste jag ändå medge att Robert Tuveson i sin bok gjort ett försök att ge kvinnor

en så rättvis plats som möjligt i sin bok. Han har i sin bok, jämfört med de andra två författarna, gett

kvinnor ett större utrymme i både text och bild. Han har även i varje kapitel dedikerat ett helt avsnitt

om religionernas syn på identitet. Detta avsnitt har i alla tre kapitel till större delen gett utrymme till

att diskutera synen på könen och oftast kvinnors ställning inom religionen. Vidare försöker Tuveson

ge sina läsare en så nyanserad bild av informationen han presenterar som möjligt. Ett bra exempel

på detta  är  synen på polygami  inom islam. De andra två författarna förklarar  att  det  endast  är

mannen som tillåts gifta sig med mer än en partner och utvecklar inte informationen kring detta mer

än så. Tuveson väljer däremot att förklara att synen på polygami inom islam inte är enhetlig utan att

många modernister menar att polygami inte fungerar på grund av att en man omöjligt kan behandla

sina fruar jämställt på alla plan. Han presenterar även siffror på hur stor del av muslimska äkenskap

som uppskattas vara polygama för att visa att detta inte heller är normen för muslimer. 

3.2 Skillnader i framställningen av kvinnor i de abrahamitiska religionerna

Det blir väldigt snabbt tydligt när man jämför hur böckerna valt att framställa de abrahamitiska

religionerna att frågor om jämställdhet och kvinnliga rättigheter ges extra utrymme i kapitlen om

islam.  Franck  väljer  exempelvis  att  endast  i  kapitlet  om islam ha  en  underrubrik  med namnet

”Manligt och kvinnligt” i  anknytning till  tolkningsprcessen av Koranen och andra heliga texter.

Under denna rubrik diskuteras hur debatten om tolkningen av islams källtexter bör utföras med

mäns  och kvinnors  rättigheter  i  åtanke  och att  Koranen enligt  muslimska feministiska  teologer

genom historien tolkats av män för män. I texten nämns att liknande debatter också förekommer

bland judar och kristna. Denna diskussion presenteras dock varken i kapitlet om kristendomen eller

judendomen. Även i Tuvesons bok avviker kapitlet om islam från de andra. Alla tre kapitel har ett

avsnitt som rör kön och sexualitet. Vad som skiljer kapitlet om islam från de andra är att Tuveson
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här väljer att förklara att religionen inte ensamt är det som avgör hur kvinnor och män behandlas av

människor och samhället runt dem. Han förklarar att allt från socioekonomisk bakgrund till etnicitet

spelar roll. Utöver detta påminner han oss som läsare om att islams källor alla går att tolka på olika

sätt och att vi bör ha detta i åtanke framöver. Detta är inget han väljer att påminna sina läsare om

under  något  av  de  andra  kapitlen  utan  endast  när  islam  diskuteras.  Detta  riskerar  att  få  en

uppmärksam läsare  att  istället  börja  ifrågasätta  om varje  sådan ”påminnelse”  är  nödvändig  när

synen på kön och sexualitet inom islam diskuteras. 

Vidare  är  även  islam  den  religion  som i  böckerna  kan  anses  vara  minst  jämställd  eller  mest

diskriminerade  mot  kvinnor.  Göth  väljer  exempelvis  i  kapitlet  om islam att  diskutera  kvinnlig

omskärelse. Som läsare kan man välja att ifrågasätta detta val då han även påpekar att kvinnlig

omskärelse inte exklusivt förekommer bland muslimer, utan även bland kristna och andra religiösa

grupper i samma geografiska områden som där muslimer utför det. Om så är fallet varför nämns

detta inte under något av de andra kapitlen? En möjlig förklaring kan vara att kvinnlig omskärelse

procentuellt sett oftast förekommer bland muslimer och därför anses passa bäst in i detta kapitel.

Problemet är dock att Göth inte förklarar detta val och riskerar likt tidigare exempel att ge bokens

läsare en osann förståelse av islam som religion. 

Islam  beskrivs  även  i  mycket  större  utsträckning  än  de  andra  två  religionerna  vara  den  där

feministiska teologer kämpar för ett mer jämställt förhållande mellan män och kvinnor inom tron.

Muslimska feministiska teologer beskrivs av både Tuveson och Franck arbeta aktivt för att både

omtolka  de  muslimska  heliga  skrifterna  samt  ifrågasätta  de  regler  som placerar  mannen  över

kvinnan. Mot detta förklaras det exempelvis i Tuvesons bok att såväl traditionalistiska muslimer

som modernister följer Koranen och sunna på ett sådant sätt att kvinnor anses vara lägre stående än

män. I kontrast till detta problematiseras eller diskuteras inte liknande drag inom den judiska och

kristna tron alls lika ingående i böckerna. Att man i vissa synagogor separerar kvinnor och män på

ett liknande sätt som i moskén nämns men det förklaras aldrig varför. Inte heller ges en förklaring

till varför de judiska männen inte kan kontrollera sina lustar inför kvinnorna i sin omgivning. Ingen

diskussion finns heller om valet  inom kaotolsk och ortodox kristendom att neka kvinnor att  bli

präster. Visserligen nämns skälet för detta exkluderande men djupare än så går man inte. Intressant

nog ges diskussioner om feminism och jämställdhet i kapitlen om kristendom betydligt mindre plats

än  i  de  andra  kapitlen.  Som läsare  kan  man  då  fråga  sig  om detta  är  fallet  på  grund  av  att

kristendomen är en väldigt progressiv och jämställd religion eller om författarnas bakgrund lyser

igenom. Liknande kan sättet islam framställs på jämfört med judendomen och kristendomen åter
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igen enligt feminstisk standpoint theory förklaras av författarnas bakgrund som européer och vita

män.  Islam  är  för  författarna  den  av  dessa  religioner  som  är  mest  främmande  för  den

samhällskontext dem själva är en del av. På grund av detta riskeras representationen av islam i

böckerna utifrån feminstisk  standpoint theroy bli den som är mest problmatisk i sitt innehåll och

framställning.  För  att  åtgärda  detta  skulle  inkluderandet  av  minoritetsgrupper  och  kvinnor  i

skrivandet av böckerna öka chansen att dess innehåll blir närmare verkligheten än tidigare. 
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4. Diskussion 

4.1 Kvinnors och mäns skilda framställning i läromedlen

När man som läsare till en början ser hur pass överrepresenterade män är i dessa läromedel är det

lätt  att  vara  väldigt  kritiskt.  Trots  detta  bör  man  ha  ett  visst  överseende  åtminstone  kring

religionernas tidiga historia, detta då den kontext de abrahamitiska religionerna växte fram inom var

klart patriarkala samhällen. Det kan förklara varför det till största del var män som beskrivs ha varit

viktiga i de tidiga skedena av religionernas historia. Självklart borde man för att väga upp för detta

ge de få kvinnor som faktiskt var viktiga, exempelvis Maria, Khadija och Ester mer utrymme i

texten än att bara nämna dem och gå vidare. Denna förklaring går däremot inte att applicera på

framställningen av kvinnor och män i  en modern religiös kontext.  Att  kvinnors plats  inom den

moderna religiösa kontexten allt för ofta i böckerna beskrivs och illustreras vara passiva deltagare

inom  sin  religiösa  gemenskap  riskerar  att  förstärka  osunda  könsroller  hos  vissa  läsare.  Detta

förstärks ytterligare då kvinnor på bilderna där de faktiskt ges utrymme oftast återfinns lagandes

mat inför firandet av en högtid, ute på en marknad eller passivt sittande i grupp. Det finns trots det

även  bilder  där  kvinnor  återfinns  i  mer  positiva  positioner  men  precis  som jag  konstaterade  i

analysen förklaras det att dessa kvinnor mer är undantaget än regeln. Kjell Härenstam diskuterar ett

liknande problem i vissa av de böcker han behandlar i sin bok Skolboks-islam där författarna väljer

att  utmåla  islam som en religion  där  kvinnor  genomgående är  andra  klassens  medborgare  och

underställda männen i sin omgivning. Detta är dock något som enligt det muslimska perspketiv

Härenstam har med i sin bok bygger mer på okunskap från västlänningar än den faktiska situationen

för  muslimska kvinnor.  Ytterligare  förklarar  Härenstam att  författaren  till  en av de böcker  han

granskat senare uppdaterar bokens innehåll för att ge en mer nyanserad bild av kvinnors plats inom

islam. En liknande korrigering av innehållet i böckerna jag valt att granska hade troligtvis gjort

böckernas innehåll mer jämställt.

På liknande vis är de bilder som valts att användas i böckerna även de något som bör granskas och

korrigeras. Trots att vissa av kapitlen hade ungefär samma mängd bilder där kvinnor var i centrum

som män var dessa inte majoriteten av kapitlen. Vidare visade det sig att kvinnor allt oftare än män

när de var i centrum visades i passiva eller stereotypiska könsroller exempelvis lagandes mat utan

en enda man närvarande i köket. Precis som jag förklarade i analysen fanns det även kvinnor som

visades i maktpositioner, exempelvis Sveriges första kvinnliga ärkebiskop. Vad som gör dessa bilder
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problematiska är dock den medföljande texten. Självklart ska bildtexten representera verkligheten

men den kan i min mening göra detta på ett sätt som inte får kvinnor i dessa positioner att framstå

som speciella fall. Vidare är det nästan exklusivt män som visas läsandes eller i allmän kontakt med

exempelvis Koranen eller Torahrullarna. Vissa kan kanske tycka att detta är ett litet problem och

inte något att bry sig om, jag håller dock inte med. Genom att endast visa män och pojkar i kontakt

med skrifterna riskerar man att sträka redan existerande förutfattade meningar hos läsarna om att

den  religiösa  sfären  är  för  män.  Det  är  åsikter  som dessa  som då  även  stärker  de  muslimska

feministiska  teologerna  som  argumenterar  att  islam  har  tolkats  av  män  för  män.  Genom  att

läroböckerna då endast visar män i kontakt med skrifterna bevisar dessa argument vara förankrade i

sanning och således något som bör förändras i jämställdhetens tecken.

Trots detta är  det  inte bara kvinnorna i  böckerna som framställs  på ett  negativt  sätt.  När Göth

förklarar segregationen av kvinnor och män i moskén på grund av de muslimska männens oförmåga

att styra sina lustar ifall det även skulle finnas kvinnor närvarande i lokalen framställs dessa män

som slavar till sina impulser. Både Sprauge och Härenstam har tagit upp de problem som kan uppstå

när en utomstående person ska försöka förklara en annan samhällsgrupps upplevelser eller åsikter.

Precis som kring kvinnans roll inom islam kan nog även denna förklaring av moskéns uppdelning

förklaras åtminstone delvis med den utomstånde individens okunskap om ”in-gruppens” beteende.

Om detta dock inte är fallet  påpekar Härenstam även att  skolan som samhällsinstitution har en

skyldighet att motarbeta idéer som strider mot det svenska samhällets värdegrund och idéer om

jämställdhet. Detta kan dock i min mening bli ett problem. För hur förväntas då jag som lärare ge

mina elever en så objektiv bild som möjligt  av exempelvis islam, om det i  min yrkesroll  även

förväntas att jag i mitt värnande om vårt samhälles principer även ska vara en uttalad motståndare

till dessa idéer?

4.2 De skillda framställingarna av kvinnor i de abrahamitiska religionerna

Som jag kom fram till i min ovanstående analys blev det klart relativt tidigt i bearbetningen av

läromedlen att islam var den religion där jämställdhetsfrågor gavs mest plats och även den religion

med mest patriarkala tendenser. Detta val kan ses som förståeligt, den muslimska världen är ur ett

västerländsk perspektiv inte alls lika jämställt som väst där majoriteten av kristna och judar trots allt

lever. Vidare förklaras både modernistiska och traditionalistiska muslimer följa en korantolkning

som underställer kvinnor män vilket självklart ur ett västerländskt perspektiv är problematiskt. Det

förklaras däremot att alla muslimer inte tror på sådana korantolkningar utan att aktiva debatter förs
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kring hurvida inte texterna bör omtolkas för att vara mer jämställda. En bakomliggande orsak till att

islam granskas hårdast var i min tolkning och med stöd från tidigare forskning att islam som relgion

kan anses vara främmande sett utifrån författarnas perspektiv. Liknande fynd gjordes av Carlsson

Asplund & Lunneblad när de granskade den skönlitteratur mellanstadieelever läste i skolan. I dessa

böcker var människor med ”utländska” och ”mörka” utseenden uteslutande bovarna i berättelsen.

Dessa människor anses i berättelsen vara främmande i den vita medelklasskontext böckerna utspelar

sig; På samma vis är med en viss grad av antagande islam den religion som står längst ifrån dessa

författare och deras samhällskontext.

Tuvesons  försök  att  problematisera  och  förklara  att  islam  inte  är  den  enda  faktorn  bakom

maktbalansen män och kvinnor emellan, har som jag antog i min analys goda intentioner. Problemet

uppstår dock när detta försök att problematisera situationen bara finns för islam och inte de andra

två religionerna. Genom att särställa islam på det här sättet kan tolkas som att Tuveson själv anser

att den muslimska synen på relationen mellan könen och kvinnans ställning är så pass problematisk

att den, till skillnad från den judiska och kristna kvinnosynen skulle verka allt för negativ enligt

läsaren utan att först komma med en ”påminnelse”. En möjlig förklaring enligt mig är faktumet att

man inom både kristendomen och judendomen har ett väldigt brett spektrum av olika kvinnosyner.

Inom vissa judiska grenar förväntas exempelvis kvinnor täcka sitt hår och kropp med kläder liksom

inom islam. Dessa judiska grenar är dock så pass små att de inte representerar religionen i stort. Det

gör istället de judar som lever relativt sekulära liv där både män och kvinnor gör karriär, skaffar

familj och i första hand följer samhällets regler framför religionens. Inom islam däremot förklarar

våra läroböcker att såväl modernistiska som traditionella muslimer utgår ifrån en korantolkning som

överordnar mannen över kvinnan. Vidare blir de grupper som driver debatten om en mer jämställd

korantolkning och utökandet  av kvinnors rättigheter i  den muslimska kontexten på sätt  och vis

likställda med de konservativa judarnas. Båda grupperna är grupper inom sina religioner men de är

inte vad som representerar majoriteten eller omvärldens uppfattning av de. 

Den slutsats jag drog i analysen om hur författarnas bakgrund påverkat böckernas innehåll stärks

enligt  mig  ytterligare  när  man  ser  hur  kristendomen  framställts  jämfört  med  de  andra  två

religionerna.  Den  enda  riktiga  jämställdhetsfrågan  som  presenteras  vara  aktuell  just  nu  enligt

böckerna är hurvida kvinnor har rätten att vara präster. Inga andra jämställdhetsfrågor förs fram som

intressanta i den kristna kontexten. Detta är intressant i min mening då frågor om exempelvis abort

och  rätten  till  sin  egen  kropp trots  allt  varit  en  pågående fråga  under  de  senaste  decenierna  i

västvärlden. De som motsätter sig kvinnors rätt till abort har ofta argumenterat utifrån ett kristet
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perspektiv  där  abort  likställs  med  mord  och  fostret  med  en  fullt  utvecklad  människa.  Denna

diskussion är  i  min  mening något  som böckerna  i  sina  avsnitt  om manligt  och  kvinnligt  samt

jämställdhet kunnat behandla. 

4.3 Slutord

Vad som blivit tydligt under mitt arbete är att det finns klara problem med läromedlen som idag

används inom religionskunskapsämnet om de granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnor ges

en betydligt mindre roll i både text och bild än sina manliga jämlikar och framställs många gånger

inte  lika  viktiga  eller  religiöst  aktiva  som  männen.  Det  finns  visserligen  vissa  förklaringar,

exempelvis kan skillnaderna i viktiga män och kvinnor genom den religiösa historien förklaras av

att samhällskontexten religionerna växte fram i var klart patriarkala. Detta ursäktar dock inte att vi i

moderna läromedel fortfarande utmålar vår tids religiösa kontext som även den ett främst manligt

forum. Det görs förvisso framsteg jämfört  med tidigare läroplaners böcker om man ska lita  på

forskning som den publicerad av Kjell Härenstam. Men likt hans egen slutsats från 2006 anser jag

att vi inte ska nöja oss med att vi går åt rätt håll förrän böckernas innehåll återspeglar de principer

om jämlikhet vi i skolan förväntas förespråka.
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5. Sammanfattning

Denna studies  huvudsakliga  syfte  har  varit  att  undersöka kvinnors  representation  i  läromedel  i

religionskunskapsämnet på gymnasienivå. Frågorna som arbetet utgått från ämnar att  besvara hur

kvinnor  framställs  i  text  och  bild,  hur  detta  skiljer  sig  från  framställningen  av  män,  hur

framställningen  av  kvinnor  skiljer  sig  mellan  olika  religioner  i  böckerna  och  om  böckernas

författare och deras bakgrund kan ha påverkat böckernas innehåll.  Arbetet  använder feministisk

ståndpunktsteori som en teoretisk utgångspunkt. Detta då arbetet ämna att undersöka hur kvinnor

som en underrepresenterad grupp framställs  i  böcker samt kritiskt  granska litteraturen och dess

författare.  Arbetsmetoden  brukstextanalys  används  även  i  arbetet,  dels  för  att  stärka  arbetets

metodik  men  också  då  böckerna  som  granskas  alla  är  brukstexter.  Tre  läromedel  för

religionskunskapsämnet valdes ut att användas som materialet studien baseras på. Avgränsningarna

som gjordes var att endast kapitlen om de tre abrahamitiska religionerna granskades, detta för att

begränsa textmängden som skulle  bearbetas och då dessa tre  är  besläktade religioner  är det av

intresse att se ifall dem framställs olika i litteraturen. Jag valde även att begränsa mig till litteratur

som används  inom religonskunskap  1  på  gymnasiet  då  det  är  denna  kurs  som flest  ungdomar

kommer genomföra och således påverka deras kunskaper om religion. Slutligen beslutades även att

endast använda böcker som publicerats efter år 2011 då dessa skrivits för den aktuella läroplanen.

Arbetet  har  även  tagit  del  av  tidigare  forskning  som  granskat  läromedel  och  dess  innehåll.  

Resultatskapitlet presenterar hur kvinnor framställs i varje bok och religion var för sig för att lättare

kunna separera böckernas framställningar från varandra och således enklare se skillnader mellan

dem.  Efter  detta  följer  en  analys  av  resultatet  där  både  feministisk  ståndpunktsteori  och

brukstextsanalys tillämpas för att besvara studiens frågor. Slutligen förs en diskussion där slutsatser

om arbetet dras och jämförs med delar av den tidigare forskningen. Den övergripande slutsatsen av

arbetet visade sig vara att kvinnor är starkt underrepresenterade i kurslitteraturen. Dem beskrivs

även som mer passiva deltagare i  den religiösa kontexten än män. Det visade sig även att  den

muslimska religiösa kontexten och kvinnors plats inom den genrellt beskrivs mer negativt än andra

religioner.
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