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Abstract 

 

Den du är, inte den du förväntas vara – en kvalitativ studie av läroböcker i  religionskunskap 

och dess behandling av kön, sexualitet och etnicitet (Who you are, not who you are expected 

to be - a qualitative studie of textbooks in religious studies and the treatment of gender, 

sexuality and ethnicithy) is a qualitative study with the primary focus to examine textbooks as 

a resource for the teacher. Focus is put on how gender, sexuality and ethnicity is portrayed in 

textbooks for religious studies in upper secondary school. The textbooks are also examined as 

a resource based on their usefulness. To do this a hermeneutic approach was taken and the 

textbooks were studied based on the knowledge they provided and their readability. The 

results from this study show that most textsbooks were usable when taking both information 

and structure in regard, however, one of these textsbooks showed indications towards a more 

subjective portraying of gender, sexuality and ethnicity which affected the usefulness of that 

text. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 
Läroböcker är något vi alla påträffat i livet på ett eller annat sätt. Det kan vara som elev, lärare 

eller rentav författare. Att läroböcker besitter en viktig roll för skolan råder det ingen tvekan 

om, men samtidigt som dessa böcker kan inneha en positiv funktion för skolans vardag kan de 

även vara orsaken till att problemsituationer uppstår. De kan innehålla irrelevant information 

på grund av att vårt moderna samhälle förändras fortare än skolan köper in nya böcker eller 

tryckfel som kan orsaka förvirring och när vi sedan tittar närmare på specifika ämnen kan vi 

finna ännu fler dilemman. Religionskunskap är ett av skolans kärnämnen och har en central 

och viktig roll när det kommer till att motverka fördomar och utveckla en förståelse för olika 

sätt att leva. Detta ämne kan dock vara svårt att tala om på ett neutralt och rättvist sätt. 

Religion i dagens samhälle kan ha både en positiv och en negativ innebörd för olika 

människor och ordet religion ger upphov till olika tankar hos olika människor. Vissa tänker på 

bibeln, andra på Buddha, andra tänker på religiösa förföljelser och vissa tänker ur ett sekulärt 

perspektiv. När man sedan tar upp sådana ämnen  som kön, sexualitet och etnicitet kan det bli 

ännu svårare att spegla religionerna på ett rättvist sätt utan att vara stereotypisk. Inom ett tema 

såsom kön, sexualitet och etnicitet där det kan finnas stora skillnader mellan ”vår” och 

”andra” kulturer samt skillnader inom dessa kulturer är det viktigt att granska vad 

läroböckerna faktiskt tar upp. Det är viktigt att undervisningen håller sig borta från stereotypa 

uppfattningar och belyser ämnena kön, sexualitet och etnicitet från flera olika perspektiv för 

att skapa en rättvis bild och främja elevernas förståelse för alla människors lika värde. I 

dagens mångkulturella samhälle som präglas av en mängd sexuella läggningar är detta 

viktigare än någonsin, att motverka fördomar är något det ges möjlighet till inom 

religionskunskapens fält. I GY11 kan man även läsa om syftet med ämnet religionskunskap; 

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet 

i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna 

möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av 

mångfald ... De ska ges möjlighet att reflektera över och analysera människors 

värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse 

för olika sätt att tänka och leva1. 

Som blivande lärare med fokus på uppdraget att använda sig av religionsundervisningen för 

att motverka fördomar anser jag att en läromedelsgranskning är oumbärlig. Att studera hur 

läroböcker behandlar temana kön, sexualitet och etnicitet är viktigt för att granska vilka 

värderingar dessa läromedel kan tänkas föra vidare till eleverna. 

                                                 
1 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. 
(Stockholm: Fritzes, 2011), 137. 
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1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

1.2.1 Problemformulering 
År 2011 infördes den nya läroplanen, GY11, som medförde förändringar gällande vad ämnet 

religionskunskap skulle innehålla. En av de stora skillnaderna mellan den nya och gamla 

kursplanen var att den nya kursplanen för Religionskunskap 1 involverar att kursen ska 

behandla ”Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet2.” 

Detta är något som inte nämns i den gamla kursplanen för Religionskunskap A utan det 

närmaste man kommer är följande paragraf; 

Förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man 

uppfattar människor i sin omgivning3. 

Eftersom den nya kursplanen innebär en stor skillnad gällande vad som bör tas upp i 

undervisningen anser jag att det är viktigt att undersöka om de nya behoven blir tillgodosedda 

i läroböcker för Religionskunskap 1. Detta eftersom att omvärlden förändras fortare än 

skolorna köper in nya läroböcker. Jag anser även att det är viktigt att studera vad det är som 

behandlas i samband med detta och vilken information det är dessa texter belyser. Utifrån 

detta anser jag det även viktigt att undersöka hur dessa läromedel kan fungera som resurs för 

lärare och elev.  

1.2.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka användbarheten hos läroböcker i Religionskunskap 1 

med fokus på hur det nya innehållet i kursplanen gällande kön, sexualitet och etnicitet 

behandlas. Utifrån detta studeras även böckernas strukturella och grafiska4 form för att avgöra 

deras status som resurs. 

1.2.3 Frågeställningar 

 

1. I vilken utsträckning och på vilket sätt tar läroböckerna för Religionskunskap 1 upp 

information som den nya kursplanen kräver vad det gäller kön, sexualitet och etncitet?  

2. Är läroböckerna en användbar resurs för läraren inom temana kön, sexualitet samt 

etnicitet och i sådana fall på vilka sätt? 

3. Är läroböckerna en användbar resurs för lärare vad det gäller den strukturella och 

grafiska formen? 

                                                 
2 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. 
(Stockholm: Fritzes, 2011), 138. 
3 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-
2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=RE&courseCode=RE1201&lang=sv#anchor_RE1201  
4 Här studeras huruvida textens yttre är läsvänligt, textens typsnitt, stavfel och interpunktion, 
styckelängd samt bilder. 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=RE&courseCode=RE1201&lang=sv#anchor_RE1201
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=RE&courseCode=RE1201&lang=sv#anchor_RE1201
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/kursplaner-fore-2011/subjectKursinfo.htm?subjectCode=RE&courseCode=RE1201&lang=sv#anchor_RE1201
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1.3 Begrepp 
Det finns flertalet centrala begrepp inom denna studie, här följer en förklaring av de mest 

relevanta begreppen såsom de används i studien. 

Kön – Begreppet kön inkluderar i denna studie män och kvinnor, i bemärkelsen biologiskt 

kön, samt transpersoner, i bemärkelsen mentalt kön. De grupper som inkluderas i denna studie 

måste därmed betraktas från olika perspektiv på kön.5 

Biologiskt kön – Det biologiska könet syftar till den rent biologiska aspekten av 

att vara man eller kvinna. Här fokuseras det alltså på könskromosomer och 

kroppsdelar. Här inkluderas alltså både män och kvinnor. 6 

Socialt kön – Det sociala könet behandlar de könsnormer som kan finnas i 

samhället. Dessa könsnormer kan ge upphov till att flickor och pojkar uppfostras 

och bemöts på olika sätt på grund av sina respektive kön. 7 

Mentalt kön – Det mentala könet behandlar den egna upplevelsen av sin 

könsidentitet. Vilket kön man känner sig som och identifierar sig med. Här kan 

vi tala om transsexuella som upplever sig född i fel kropp och kan önska byta 

kön. En transperson kan även uppleva att denna inkluderas i fel fack i samhället 

på grund av sitt biologiska kön då denna inte identifierar sig med de normer som 

finns gällande detta kön.8 

Genus – Begreppet genus syftar i denna studie på de föreställningar vi har om manligt och 

kvinnligt, begreppet involverar även hur dessa föreställningar kan påverka vår kultur och vårt 

samhälle. Det som skiljer genus från kön är att kön endast är ett biologiskt begrepp medan 

genus snarare behandlar den kulturella aspekten.9 

Sexualitet – I begreppet sexualitet inkluderas i denna studie heterosexualitet, homosexualitet 

och bisexualitet, människor som attraheras av det andra, samma eller båda könen. Även detta 

begrepp kan analyseras ur olika kulturella och religiösa perspektiv då olika sexuella 

läggningar kan tillskrivas olika värden beroende på vilket perspektiv vi studerar dem från. 

Olika kulturer kan alltså värdera dessa olika samt tillskriva dem olika egenskaper. 

Traditionellt sett är heterosexualiteten beskriven som normen, detta är dock ingen regel och 

beror till stor del på vilket perspektiv man betraktar sexualitet ur.10 

Etnicitet – Då det för denna studie varit problematiskt att finna ett enhetligt begrepp som 

inkluderar alla de former av grupptillhörighet som studeras har etnicitetsbegreppet använts i 

en bredare kontext. Detta begrepp har för denna studie tagit hänsyn till etnicitet i 

                                                 
5http://www.rfsl.se/?p=623 (15/1 2015) 
6http://www.rfsl.se/?p=623 (15/1 2015) 
7http://www.rfsl.se/?p=623 (15/1 2015) 
8http://www.rfsl.se/?p=623 (11/10 2014) 
9Maria, Hedlin, Lilla genushäftet 2.0 (Kalmar: Linnéuniversitetet,2010), 4. 
10http://www.genus.se/meromgenus/ordlista/#sexualitet__er___sexuell_l_ggning 
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/ (11/10 2014) 

http://www.rfsl.se/?p=623
http://www.rfsl.se/?p=623
http://www.rfsl.se/?p=623
http://www.rfsl.se/?p=623
http://www.genus.se/meromgenus/ordlista/#sexualitet__er___sexuell_l_ggning
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bemärkningen rastillhörighet, religionstillhörighet samt olika grupptillhörigheter. När jag talar 

om etnicitet menar jag en grupp människor som hålls ihop av upplevelsen av ett gemensamt 

ursprung vare sig detta är religiöst, språkligt eller nationellt. Dessa grupper kan vara av 

varierande storlek och hållas samman av olika erfarenheter.11 Människor är inte begränsade 

till en etnisk tillhörighet utan kan själva definiera sina etniska tillhörigheter vare sig det är en 

eller flera.12  

Andrafiering – Beskrivningen av den andre till skillnad från oss i västvärlden. Här ges den 

västerländska kulturen och dess position i världen mer utrymme och denna beskrivs som 

något bekant. I motsats till detta så talas det om andra kulturer som främmande, dessa ges ofta 

mindre utrymme i en beskrivning och fokus ligger på hur ”de” skiljer sig från ”oss”. Det är 

beskrivningen samt värderingen av denna skillnad och fokuseringen på ”de andra” som 

annorlunda än ”oss” som konstituerar andrafiering.13 

1.4 Bakgrund 
Undervisningen ska vila på skolans värdegrund, särskilt undervisningen i religionskunskap 

ska arbeta för att motverka fördomar och betona alla människors lika värde14. Eftersom detta 

är av stor vikt i skolvärlden så är det även av stor vikt att kontrollera om teorin 

överensstämmer med praktiken. Skolverket och skolinspektionen genomför genomgående 

olika undersökningar för att kontrollera läget i det svenska skolsystemet. För att ge en 

bakgrund till detta ämne följer nedan en redogörelse för två av de rapporter som utkommit 

från dessa myndigheter när det gäller skolans värdegrund samt hur olika läroböcker 

överensstämmer med denna. 

1.4.1 I enlighet med skolans värdegrund 

2006 publicerade skolverket rapporten ”I enlighet med skolans värdegrund” som behandlar 

hur olika kategorier såsom etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell 

läggning framställs i ett urval av läroböcker. Rapporten är skriven 2006 vilket innebär att den 

fördaterar GY11, detta innebär dock inget större problem då värdegrunden i Lpf94 och GY11 

är densamma. Läroböckerna som granskas är även dem av en äldre variant, det är dock 

fortfarande intressant att se hur dessa ämnen behandlades i läroböckerna innan den nya 

läroplanen trädde i kraft just eftersom att de ska representera samma värdegrund som 

läroböckerna idag 15 . För att behandla hur kategorierna kön och sexualitet framställts i 

läroböcker under åren kan vi se till denna rapport. För kategorin kön så visades det att endast 

en av läroböckerna tog upp begreppet transsexualitet när det talades om kön, i övriga böcker 

så nämndes inte detta begrepp. När man hänvisade till kön var det mannen som var normen 

och kvinnan var inte en aktiv del av många exempel. Författarna valde ofta att uttrycka sig 

könsneutralt men både kvinnor och transpersoner fick trots detta en mindre och avvikande 

                                                 
11http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/etnicitet (11/10 2014) 
12 http://www.do.se/Fakta/Ordlista/ (15/1 2015) 
13Lena Sawyer & Masoud Kamali, SOU, Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och 
andrafierande praxis, Stockholm, 2006:40, 13. 
14 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. 
(Stockholm: Fritzes, 2011), 5. 
15 Skolverket, I enlighet med skolans värdegrund. (Stockholm: Skolverket, 2006), 6. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/etnicitet
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roll16. Vänder vi blicken mot området sexualitet så framkom det även här intressanta resultat. 

Det huvudsakliga studieobjektet inom detta område var heteronormaliteten17 som framträdde i 

de olika böckerna, heterosexualiteten var det som beskrevs som det normala. När det talades 

om homosexualitet fann man att den manliga homosexualiteten var den som var dominerande 

och man kunde se den som överordnad den kvinnliga homosexualiteten, även här kom alltså 

könsperspektivet in. Detta, i förhållande till skolans värdegrund, menar man uppfyller de krav 

som finns i denna, däremot utesluts många grupper och det menar man kan vara kränkande 

och på så sätt indirekt bryta mot skolans värdegrund18. Alla läroböcker diskuterade kring alla 

dessa kategorier vilket var något som sågs som positivt, kön beskrevs som den kategori som 

utvecklats längst medan det inom kategorin sexualitet fortfarande fanns vissa brister. Det 

menades dock att män och heterosexualitet fortfarande tydligt framställdes som normen och 

porträtterade stereotypa tankar och egenskaper inom dessa kategorier19. 

1.4.2 Litteraturöversikt för ämnet religionskunskap 

2011 genomförde skolinspektionen en litteraturöversikt för ämnet religionskunskap. En 

genomgång av ämnet visar att det kan vara svårt att täcka allt som kursplanen kräver på en så 

pass kort kurs20. Religionskunskapen har fått en större betydelse som skolämne allteftersom 

samhället blivit mer mångkulturellt. Här menas det att religionskunskapen har en central roll 

när det kommer till att förmedla grundläggande värderingar till eleverna21. 

Läroböcker behandlas utifrån ett historiskt perspektiv där det uppmärksammats skillnader 

mellan läroplansmålen och det faktiska innehållet i läroböckerna. Här beskrivs det som att 

skillnaderna minskat men inte försvunnit utan det kan fortfarande uppmärksammas sådana 

skillnader där läroböckerna inte överensstämmer med de läroplansmål som finns22. Denna 

litteraturöversikt behandlar hur variationen mellan läroböcker kan vara stor och i många fall 

vinklad så att vissa religioner framställs i ett positivt ljus medan andra får en mer negativ 

framställning. Att det ofta saknas en genusmedvetenhet är också något som framkommer 

utifrån denna undersökning23. 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle, i gymnasieskolans religionsundervisning deltar nu 

elever från många olika kulturer, livsåskådningar och religioner och vikten av att all 

                                                 
16 Skolverket, I enlighet med skolans värdegrund. (Stockholm: Skolverket, 2006), 28-33. 
17 Se 1.6.3. 
18 Skolverket, I enlighet med skolans värdegrund. (Stockholm: Skolverket, 2006), 37-41. 
19 Skolverket, I enlighet med skolans värdegrund. (Stockholm: Skolverket, 2006), 45-46. 
20 50 poäng. 
21 Skolinspektionen, Litteraturöversikt för Religionskunskap A/Religionskunskap 1 i 
gymnasieskolan, 1-2. 
22 Skolinspektionen, Litteraturöversikt för Religionskunskap A/Religionskunskap 1 i 
gymnasieskolan,  5. 
23 Skolinspektionen, Litteraturöversikt för Religionskunskap A/Religionskunskap 1 i 
gymnasieskolan, 9. 



 

  6 

undervisning ska vara för alla elever blir då något som är alltmer nödvändigt, något som gör 

det ännu viktigare att kritiskt granska vilka läromedel som används24. 

1.5 Forskningsöversikt 
Då religionskunskapen är en kort kurs som ska täcka ett stort kunskapsområde finns därmed 

även en risk att vissa religioner framställs utifrån ett stereotypt perspektiv. Av denna 

anledning är det även viktigt att genomföra undersökningar för att uppmärksamma vad som 

behandlas inom denna kurs. Nedan följer en redogörelse över tidigare undersökningar som 

gjorts inom ämnet religionskunskap gällande kön, sexualitet och etnicitet som är av relevans 

för denna studie. 

1.5.1 Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel 

Dahlin har i ”Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel” behandlat just detta. Han 

har fokuserat på att studera vilket utrymme de etniska religionerna25 ges i läromedlen men 

även på huruvida det finns en könsmedvetenhet i framställningen av de etniska religionerna26. 

Dahlin visar att dessa religioner oftast inte ges ett stort utrymme i texten, vissa böcker 

behandlar inte de etniska religionerna alls medan andra generaliserar och visar en stereotyp 

bild27. Dahlin kommer fram till att i den största andelen böcker är faktan begränsad och 

terminologin som används är inte problematiserande, vilket gör att informationen om dessa 

etniska religioner blir knapp och stundvis stereotypisk28. När det gäller könsmedvetenhet29 

menar Dahlin att det finns förvånansvärt lite information om detta i de läroböcker som ingått i 

studien. En orsak till detta menar han kan vara att de äldre verken ofta är skrivna av män och 

för män. Könsmedvetenheten är dock inte obefintlig, i vissa av böckerna finns särskilda 

avsnitt gällande kön och i andra ställs reflekterande frågor för att lyfta fram kvinnornas roller, 

detta är dock i en minoritet av verken 30 . Sammanfattningsvis menar Dahlin att 

framställningen av dessa religioner visar en stor variation i de olika läroböckerna, han betonar 

att det är positivt att välja några av dessa religioner att fokusera på istället för att försöka täcka 

hela bilden samt att det är av betydande roll att de etniska folkens historia får en plats i 

skriften. En av de slutsatser som var av största vikt var att han i dessa läromedel, som sträckte 

sig över 30 år, inte kunde se en tendens till ökad könsmedvetenhet utan denna låg på en 

konstant låg nivå31. 

                                                 
24 Skolinspektionen, Litteraturöversikt för Religionskunskap A/Religionskunskap 1 i 
gymnasieskolan, 11. 
25 Exempelvis de naturnära religionerna eller antika religioner. 
26 Dahlin, O, Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel? I Lindgren et.al Nya mål?: 
religionsdidaktik i en tid av förändring. (Uppsala: Swedish Science Press, 2006), 38-39. 
27 Dahlin, O, Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel? I Lindgren et.al Nya mål?: 
religionsdidaktik i en tid av förändring. (Uppsala: Swedish Science Press, 2006), 39. 
28 Dahlin, O, Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel? I Lindgren et.al Nya mål?: 
religionsdidaktik i en tid av förändring. (Uppsala: Swedish Science Press, 2006), 43-44. 
29 Jmf 1.3. 
30 I Dahlin, O, Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel? I Lindgren et.al Nya mål?: 
religionsdidaktik i en tid av förändring. (Uppsala: Swedish Science Press, 2006), 51. 
31 Dahlin, O, Hur framställs etniska religioner i svenska läromedel? I Lindgren et.al Nya mål?: 
religionsdidaktik i en tid av förändring. (Uppsala: Swedish Science Press, 2006), 52-53. 
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Dahlins undersökning och resultat har varit av intresse för denna studie då han fokuserat på 

religionsläroböcker och hur olika tendenser gällande kön och etnicitet framställs i dessa. 

Undersökningen ger en tydlig bild av problematiken som kan uppstå när man talar om kön 

eller de mindre religionerna i en lärobok. Dahlins undersökning sträcker sig även över en så 

pass lång tidsperiod som 30 år vilket gör den intressant i det avseende att man får en överblick 

över hur denna problematik förändrats över åren.32 

1.5.2 Emotioner och värdegrundsarbete om lärare, fostran och elever i en mångkulturell 

skola 

En text som behandlat den mångkulturella skolan är Lifmarks avhandling ” Emotioner och 

värdegrundsarbete om lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola”. Denna 

avhandling utgår ifrån Lpf94 vilket inte påverkar dess användbarhet nämnvärt då 

värdegrunden förblivit densamma i GY11. Lifmark talar om problemet med att prata om 

människor som ingående i olika grupper, han menar att genom att kategorisera människor 

som ingående i olika grupper tillskriver vi även dessa människor olika egenskaper och olika 

värden. Han menar att vi måste komma ifrån tanken om människor som ingående i olika 

grupper och för att göra detta menar han att vi måste komma ifrån själva begreppet grupp och 

ersätta detta med ett begrepp som inte inbegriper samma normerande perspektiv33. Något som 

är ett grundläggande problem för det mångkulturella samhället är de moraliska tankar och 

skyldigheter som människor förhåller sig till och som i första hand riktas mot den egna 

gruppen. Lifmark talar utifrån detta om undervisning och menar att undervisningen måste 

syfta till en breddning som ska involvera alla och således inte dela upp människor i olika 

grupper34. Han menar även att utbildningssystemet har en central roll när det kommer till att 

acceptera att olika människor väljer att leva på olika sätt35. 

Religion och hur lärare talar om detta begrepp är något som kan vara problematiskt inom 

undervisningen. Hur arbetet efter värdegrunden kan påverkas av en lärares personliga tro och 

åsikter är något som blir centralt. Lifmark menar att en lärares auktoritet kan förstärkas om 

läraren skulle ingå i samma religiösa eller etniska gemenskap som eleverna då denna skulle få 

en informell makt utanför skolvärlden. Därmed menar han att det finns en större risk för 

överförandet av personliga åsikter. När det kommer till heliga texter har Lifmark två 

informanter som direkt hänvisar till kristendomens och islams heliga texter när de pratar om 

vad som är moraliskt rätt. Här finns en tydlig problematik när det handlar om att prata om 

vilka som har rätt om vad. Man menar att detta kan vara motsägelsefullt jämfört med vad 

                                                 
32 Undersökningen publicerades 2006 vilket innebär att det sedan dess tillkommit forskning inom 
detta område, tematikens förändring och behandling genom tiderna är dock fortfarande intressant att 
uppmärksamma. 
33 Lifmark, David. Emotioner och värdegrundsarbete om lärare, fostran och elever i en 
mångkulturell skola. Fil.dr, Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete, 2010. 64-66. 
34 Lifmark, David. Emotioner och värdegrundsarbete om lärare, fostran och elever i en 
mångkulturell skola. Fil.dr, Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete, 2010. 89-90. 
35 Lifmark, David. Emotioner och värdegrundsarbete om lärare, fostran och elever i en 
mångkulturell skola. Fil.dr, Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete, 2010. 93. 
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eleverna får höra i hemmet eller i olika religiösa samfund vilket kan leda till att 

problemsituationer uppstår36. 

Denna avhandling har varit av stor vikt för denna studie då den tydligt visar hur viktig skolans 

värdegrund är men att det samtidigt finns en stor problematik kring att upprätthålla denna 

värdegrund. Lifmark talar till stor del om religionsämnet och om hur lärares åsikter kring 

frågor gällande kön och sexualitet kan överföras till eleverna. Detta anser jag även är fallet 

när det gäller läromedel, att en läroboks innehåll kan föra vidare åsikter till eleverna på grund 

av bokens status som läromedel, av denna anledning har Lifmarks undersökning varit viktig 

för mig att studera som underlag för denna studie. 

1.5.3 Kön, sexualitet, etnictet och socioekonomisk bakgrund – Om intersektionalitet i 

gymnasiets religionsläroböcker 

Avslutningsvis vill jag presentera en C-uppsats som har nära anknytning till mitt studieobjekt. 

”Kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomisk bakgrund – Om intersektionalitet i gymnasiets 

religionsläroböcker” av Ahlén behandlar hur läromedlen som utkommit efter 

gymnasiereformen 2011 korresponderar mot kursplanen för Religionskunskap 1 och målen vi 

kan finna däri när det gäller kravet på intersektionalitet37, dvs att tala om olika grupper i 

samma sammanhang och med samma värderingar. Fokus för denna studie har legat på att 

undersöka om informationen i läroböckerna är uttalad/outtalad, om kön, sexualitet, 

socioekonomisk bakgrund samt etnicitet tas upp var för sig eller tillsammans samt i vilka 

sammanhang dessa ämnen tas upp, med sammanhang menar författaren dock här i vilka 

kapitel informationen finns. Författaren diskuterar även kring hur begreppet samt fenomenet 

intersektionalitet tas upp38. 

Ahlén undersöker de olika kategorierna var för sig och tar fram ett samlat resultat. Resultatet 

visar att kategorin kön i läroböckerna ofta behandlar mannen som normen men att författarna 

även uppmuntrar till att utmana denna norm. I en av läroböckerna uppmanades eleverna 

exempelvis till att jämföra könsrollerna. Faktan som sprids via dessa läroböcker visar till 

största del att mannen är normen och Ahlén menar att  författarna indirekt bidrar till att 

upprätthålla denna norm trots att de också uppmuntrar till ett kritiskt ställningstagande 

gentemot detta 39 . Vad det gäller sexualitet visade Ahléns undersökning visar att 

heterosexualitet starkt beskrivs som normen i samtliga religioner. Det är i få verk som 

författarna påpekar att synen på sexualitet kan variera inom religionen och till största del visas 

inga variationer inom religionerna alls. Ahlén menar att när homosexualitet tas upp är det som 

                                                 
36 Lifmark, David. Emotioner och värdegrundsarbete om lärare, fostran och elever i en 
mångkulturell skola. Fil.dr, Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete, 2010. 216. 
37 Jmf 1.3. 
38Ahlén, Emelie. 2013. Kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomisk bakgrund – Om 
intersektionalitet i gymnasiets religionsläroböcker. Avdelningen för kultur-, religions- och 
utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle. 2. 
39 Ahlén, Emelie. 2013. Kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomisk bakgrund – Om 
intersektionalitet i gymnasiets religionsläroböcker. Avdelningen för kultur-, religions- och 
utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle. 13-18. 
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ett undantag och att författarna därmed gör heterosexualitet till normen. Bi eller 

transsexualitet tas inte upp alls i någon av dessa böcker, något som Ahlén uppmärksammar40. 

Ahléns studie står närmast mina syften då den behandlar religion i relation till kön, sexualitet 

och etnicitet i ett läromedelsperspektiv. Ahlén visar hur nyare läromedel behandlar dessa 

teman och belyser även hon problematiken som kan uppkomma i och med dessa ämnen. 

Ahléns studie visar även på vikten av att genomföra sådana läromedelsgranskningar för att 

säkerställa elevernas utbildning utifrån ett värderingsperspektiv. Att Ahlén tar upp vikten av 

fler, liknande undersökningar, är även det något jag finner vara av stor vikt då det finns 

många likheter mellan avsikten med denna studie och den som Ahlén utfört, jag anser att fler 

liknande undersökningar kan bidra till att befästa eller ifrågasätta samt bredda Ahléns resultat. 

1.6 Teoretisk utgångspunkt 
De perspektiv som ligger till grund för denna studie är andrafiering, genusteori från både ett 

då- och nutida perspektiv samt ett heteronormativitetsperspektiv. Här presenteras även några 

perspektiv på läroböcker och dess användning. 

1.6.1 Andrafiering 

I statens offentliga utredning ”Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och 

andrafierande praxis” kan vi läsa om andrafiering i ett skolsammanhang 41 . Vårt 

utbildningssystem påverkas och influeras av samhället vi lever i, detta leder även till att 

samhällets värden och åsikter reproduceras i skolan. När det gäller kategorier som kön, 

etnicitet och socioekonomisk bakgrund så tilldelas olika grupper olika egenskaper som sedan, 

direkt eller indirekt, förs vidare till elever i skolan. Utbildningssystemet är något som används 

för att skapa gemensamma värderingar och normer men detta menar man också leder till att 

människor från en annan bakgrund, såsom etnicitet eller socioekonomisk bakgrund, ofta kan 

hamna utanför.42 

En skola för alla är ett populärt uttryck i dagens samhälle, detta utgår från tanken om 

meritokrati, att hudfärg, kön och klass inte påverkar ens kompetens eller förmåga att lära, utan 

att alla kan gynnas på samma sätt av hårt arbete. I denna utredning menar man dock att detta 

inte är praktiskt möjligt utan att många lämnas utanför på grund av utbildningssystemets 

organisering43. Att vissa riskerar att lämnas utanför i utbildningssystemet ger styrka åt tanken 

att vissa grupper kan lämnas utanför eller beskrivas orättvist i läroböckerna som används. I 

undersökningen så är beskrivningen av ”oss” och ”de andra”, dvs andrafiering, det som tar 

                                                 
40 Ahlén, Emelie. 2013. Kön, sexualitet, etnicitet och socioekonomisk bakgrund – Om 
intersektionalitet i gymnasiets religionsläroböcker. Avdelningen för kultur-, religions- och 
utbildningsvetenskap. Högskolan i Gävle. 18-21. 
41 Lena Sawyer & Masoud Kamali, SOU, Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och 
andrafierande praxis, Stockholm, 2006:40. 
42Masoud Kamali ”Skolböcker och kognitiv andrafiering” i Lena Sawyer/Masoud Kamali, SOU, 
Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och andrafierande praxis, Stockholm, 2006:40, 48-49. 
43 Masoud Kamali & Lena Sawyer ”Inledning” i Lena Sawyer/Masoud Kamali, SOU, Utbildningens 
dilemma – Demokratiska ideal och andrafierande praxis, Stockholm, 2006:40, 9-10. 
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den centrala rollen. Denna andrafiering kan alltså sägas krocka med skolans demokratiska 

värdegrund och uppdrag.44 

Andrafiering är en viktig utgångspunkt för denna undersökning då jag, utifrån skolans 

värdegrund, vill undersöka hur olikheter framställs i läroböckerna och om andrafiering är 

något som fortfarande förekommer efter gymnasiereformen 2011. Då skolans värdegrund ger 

upphov till att kategorier såsom kön, sexualitet och etnictet betraktas som likvärdiga är det 

också viktigt att se huruvida dessa värderingar överförs i läroböckerna, eller om vi där 

tillskriver dessa kategorier andra värden.  

1.6.2 Genusteori 

När det gäller genusforskning ger Judith Butler och hennes bok ”Gender trouble” intressanta 

synvinklar att analysera genusproblematiken ur. Boken utkom 1990 vilket är något man måste 

ta i beaktande när man talar om genus idag, genusteorin kommer därmed kompletteras av mer 

nutida forskning.45 

1.6.2.1 Judith Butler 

Att vårt sätt att se på både kön och genus är något som kunnat växa fram under en lång tid av 

patriarkat46 är något som framkommer i Butlers teori. Butler menar att skillnaderna mellan 

könen oftare rättfärdigas snarare än ifrågasätts. Bland annat den patriarkaliska historien är 

något som Butler menar syftar till att upprätthålla dessa skillnader. En tanke om att dessa 

könsnormer är något som alltid existerat kan visa en tendens till tankar om att detta inte 

egentligen är avvikande 47 . Butler diskuterar även kring konstruktionen av manligt och 

kvinnligt, hon menar att vad som ses som manligt och kvinnligt kommer från en teoretisering 

av könsbegreppet. De olika könen tilldelas då egenskaper samt värden som anses vara 

beskrivande för dessa. I förlängningen gör då ett borttagande av det rent fysiska att det som 

lämnas kvar är de egenskaper som anses vara manliga eller kvinnliga oberoende av kön. En 

man kan ha kvinnliga egenskaper likaväl som en kvinna kan besitta manliga egenskaper. 

Butler menar att begreppet kön utifrån detta kan ha samma kulturella konstruktion som 

begreppet genus men att den biologiska aspekten bidragit till att man bortsett från den 

kulturella påverkan48. 

Vad det gäller sexualitet bidrar Butler med intressanta utgångspunkter, hon beskriver hur 

homosexualitet ansetts vara en nedvärderad sexualitet som genom tiderna setts som tabu. Hon 

menar att både heterosexualitet och manlig sexualitet är socialt konstruerade som det 

”normala” och ”rätta” vilka vi tar för givet medan det som ligger utanför detta är något vi ser 

                                                 
44 Masoud Kamali & Lena Sawyer ”Inledning” i Lena Sawyer/Masoud Kamali, SOU, Utbildningens 
dilemma – Demokratiska ideal och andrafierande praxis, Stockholm, 2006:40, 13-14. 
45Eftersom att Butlers teori även kompletteras av andra, senare, genusteorier anser jag att det faktum 
att denna bok skrevs 1990 inte spelar en avgörande roll när det gäller dess validitet. 
46 Jmf 1.3. 
47Judith, Butler. Gender trouble – feminism and the subversion of identity. (New York: Routledge, 
1990), 35-37. 
48Judith, Butler. Gender trouble – feminism and the subversion of identity. (New York: Routledge, 
1990), 6-7. 
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på som främmande49. Med andra ord menar hon att både heterosexualitet och män är det som 

ansetts vara normen under en väldigt lång tid. 

Att ha ena foten i genusteorins fält är mycket viktigt för denna studie. Då denna studie till 

stora delar fokuserar just på kön och sexualitet kommer Butlers teori till stor nytta när det 

gäller att analysera texterna ur ett genusperspektiv samt när det gäller att se huruvida vissa 

sexuella läggningar ses som överordnade andra. Att just Butlers teori används i denna studie 

snarare än andra beror på att hennes forskning bearbetar både kön, genus och sexualitet, var 

för sig samt i relation till varandra. Därmed är hennes forskning tillämpningsbar för denna 

studie.  

1.6.2.2 Maria Hedlin 

För att komplettera Butlers genusteori vänder vi även blicken mot en mer nutida 

genusforskare, Maria Hedlin. Hedlin har studerat jämställdhet i relation till skolan vilket gör 

henne relevant för denna undersökning. Att jämställdhet är en central del av skolans 

värdegrund är något som Hedlin befäster, hon menar dock att jämställdheten ofta inte får lika 

stort utrymme som andra frågor inom skolans värdegrund. För att förbättra detta menar hon 

att alla lärare måste ta del av genusteoretisk kunskap50. 

När Hedlin talar om genus menar hon de olika kulturella förväntningar som finns kring de 

olika könen. Hon utgår från en genusordning i samhället som på olika sätt kan skilja kvinnor 

från män där olika egenskaper och yrken förknippas med antingen män eller kvinnor. En 

genusordning kan skilja sig mellan olika samhällen och mellan olika kulturer då dessa kan ha 

olika antagande om vad som är manligt och kvinnligt samt leva efter olika normer51. 

För att driva sin genusteori hänvisar Hedlin till Sandra Harding 52 . Hardings genusteori 

innefattar en maktaspekt och hon menar att begreppen manligt och kvinnligt ses som totala 

motsatser. Det som ses som typiskt kvinnligt blir därmed otänkbart för en man. Harding talar 

om en asymmetrisk relation mellan kvinnligt och manligt, här menar hon att de olika 

genusbegreppen tillskrivs olika värden. Utifrån en samhällelig syn där mannen ses som 

normen menar hon att mannen generellt sett får en högre status än kvinnan. Denna 

genusordning påverkar även hur vi tänker och känner kring vår tillvaro menar Harding. 

Harding menar att jämställdheten är beroende av att synen på kön och genus ska förändras på 

tre olika nivåer; 

1. Våra föreställningar om manligt och kvinnligt samt den manliga normen måste försvinna.  

2. Hur arbetet delas upp och organiseras måste förändras. 

3.  Den individuella könsidentiteten, som präglats av föregående nivåer, måste förändras. 

                                                 
49Judith, Butler. Gender trouble – feminism and the subversion of identity. (New York: Routledge, 
1990), 41-43. 
50 Maria, Hedlin. Jämställdhet – en del av skolans värdegrund. (Stockholm: Liber AB, 2006), 20-21. 
51 Maria, Hedlin. Jämställdhet – en del av skolans värdegrund. (Stockholm: Liber AB, 2006), 43-45. 
52 Sandra Harding är en framstående professor som forskat inom kön och genus, Harding har en 
doktorsexamen i filosofi från New Yorks universitet. http://gseis.ucla.edu/directory/sandra-harding/ 

http://gseis.ucla.edu/directory/sandra-harding/
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Dessa tre förändringar menar Harding är nyckeln till jämställdhet.53 

Hedlin menar att skillnaderna mellan manligt och kvinnligt samt den manliga normen har en 

stor påverkan i skolan. I en undersökning inom gymnasieskolan visade det sig att flickor 

upplevde att pojkar hade fler valmöjligheter när det gällde val av utbildning och att de 

upplevde en oro för diskriminering om de skulle välja ett mansdominerat program. Hedlin 

menar även att flickors och pojkars prestationer bedöms på olika sätt. En flickas höga betyg 

tillskrivs en ansträngning från hennes sida medan en pojkes höga betyg tillskrivs en naturlig 

begåvning. Utifrån detta menar Hedlin att det är alltmer viktigt att prata om jämställdhet i 

skolan då många upplever Sverige som ett jämställt land trots att vi inte ännu kommit i mål54. 

Hedlin är, utifrån sin genusforskning med fokus på skolvärlden, ett viktigt namn i denna 

studie. Hedlins fokus på skolan gör att genus- och könsfrågor inom skolvärlden belyses till en 

större grad och att arbetet utifrån skolans värdegrund problematiseras. Hedlin belyser en mer 

aktuell bild av genusproblematiken i Sverige vilket gör hennes forskning till ett lämpligt 

komplement till Butler och av stor vikt för denna studie. 

1.6.3 Heteronormativitet 

Det vi kallar normalitet har sin motpol i det vi betraktar som avvikande. Vad det gäller 

sexualitet kan vi här tala om den normerande heterosexualiteten vilken man menar är skapad 

på tre plan, det kulturella, det sociala och det historiska. Utifrån detta upprätthålls 

heterosexualiteten som något naturligt och ett åtråvärt levnadssätt. När man talar om 

heteronormativitet är det normen och inte det heterosexuella i sig som är i fokus. Det som 

undersöks är själva normsystemet utifrån vilket vi värderar olika sätt att organisera livet55. 

Allteftersom att heterosexualiteten genom tiden upplevdes samt framställdes som åtråvärd och 

hälsosam fick homosexualiteten en allt mer avvikande roll. Successivt växte ett 

motsatstänkande fram gällande dessa sexuella läggningar 56 . Utifrån heteronormativiteten 

växte ett synsätt fram där den som kategoriserades som kvinna förväntades älska den som 

kategoriserades som man. Detta gav upphov till inte bara en samhällelig men även en 

individuell påverkan på, och upplevelse av, valet av partner. En konsekvens av 

heteronormativiteten blev att människor upplevde sig låsta, de kunde uppleva ett obehag 

utifrån föreställningarna om hur de förväntades vara, även om de levde inom ramarna för 

normen. Genom heteronormativiteten upprätthålls med andra ord gränserna mellan homo- och 

heterosexualitet, det som är innanför normen och det som betraktas som avvikande57. 

Då heteronormativiteten tar sin motpol i det som är avvikande kan denna heller inte existera 

utan denna motpol, i detta fall homosexualiteten. För att heterosexualitet ska existera måste 

även homosexualitet existera, i annat fall vore det endast en fråga om sexualitet. Relationen 

mellan dessa motpoler är inte heller absolut, gränslandet som avgör vad som är ett normalt 

                                                 
53 Maria, Hedlin. Jämställdhet – en del av skolans värdegrund. (Stockholm: Liber AB, 2006), 46-48. 
54 Maria, Hedlin. Jämställdhet – en del av skolans värdegrund. (Stockholm: Liber AB, 2006), 69-72. 
55 Fanny, Ambjörnsson. Vad är queer. (Stockholm: Natur och Kultur, 2006), 51-52. 
56 Fanny, Ambjörnsson. Vad är queer. (Stockholm: Natur och Kultur, 2006), 55. 
57 Fanny, Ambjörnsson. Vad är queer. (Stockholm: Natur och Kultur, 2006), 59-61. 



 

  13 

heterosexuellt beteende kan påverkas vilket i sin tur även skulle påverka tankarna kring vad 

som konstituerar homosexualitet58. Heteronormativiteten verkar inte enbart exkluderande, den 

eller det som pekas ut som avvikande inkluderas även i denna norm genom att tillskrivas de 

normbestämda egenskaperna 59 . Utifrån detta kan även det avvikande bestämmas som 

stereotyp då ett mindre antal egenskaper anses vara representativt för läggningen eller 

gruppen. Problemet med stereotyper är att reduceringen till några få egenskaper kan upplevas 

begränsande. Dessa stereotyper tillskrivs även oftast egenskaper som i det samhälleliga ögat 

präglas som negativa. Detta leder till att stereotyper blir ett verktyg för att skapa en skillnad 

mellan det som är normalt och det som är avvikande60. 

Heteronormativiteten som perspektiv och teori har varit av stor vikt i denna studie. Dels på 

grund av att tanken om heteronormativitet i läroböckerna är en central del i hypotesen för 

denna studie men även för att denna teori belyser sexualitet och den heterosexuella normen ur 

intressanta perspektiv.  

1.6.4 Perspektiv på läroböcker 

När det gäller läroböckernas roll som resurs och dessas användbarhet är det viktigt att ha ett 

antal perspektiv som relaterar till detta i åtanke. 

1.6.4.1 Läroböckers auktoritet 

Att läromedel och i detta även läroböcker har en stark roll i skolan och undervisningen kan 

konstateras utifrån Englund 61 . Bland annat kan det uppmärksammas att just läroböcker 

används under en stor del av klassrumstiden och det finns vad som kan kallas en 

läroboksdominans vad det gäller användandet av olika läromedel 62 . Anledningen till att 

läroböcker kunnat ta just denna starka roll i undervisningen hänvisas till att läroböcker 

besitter en auktoriserande roll. Vad det gäller läraren menar Englund att denna kan förlita sig 

på att kursplanens mål uppfylls om denna använder en lärobok utformad efter just dessa mål. 

Även för eleverna menar Englund att denna auktoriserande roll framkommer då faktan inom 

dessa läroböcker kan uppmärksammas som given kunskap just utifrån lärobokens auktoritära 

status63. 

1.6.4.2 Kunskapsteoretiskt perspektiv 

Det är även viktigt att beakta ett kunskapsteoretiskt perspektiv i samband med detta. Här är 

det kunskapens natur och tillägnandet av denna som är i fokus. Att kunskap är något som ofta 

                                                 
58 Fanny, Ambjörnsson. Vad är queer. (Stockholm: Natur och Kultur, 2006), 67. 
59 Fanny, Ambjörnsson. Vad är queer. (Stockholm: Natur och Kultur, 2006), 70. 
60 Fanny, Ambjörnsson. Vad är queer. (Stockholm: Natur och Kultur, 2006), 75-78. 
61 Boel Englund. ”Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande”. Pedagogisk forskning i Sverige, nr. 
4 (1999). 
62 Boel Englund. ”Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande”. Pedagogisk forskning i Sverige, nr. 
4 (1999): 330. 
Detta stöds även av  Johan Nelson. ”Hur används läroboken av lärare och elever”. Nordina – nordic 
studies in science education, nr 2 (2006). 
63 Boel Englund. ”Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande”. Pedagogisk forskning i Sverige, nr. 
4 (1999): 339-340. 
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tillägnas genom läsning är något som Säljö64 betonar. Här betonas det faktum att läsande i en 

undervisande kontext fyller ett annat syfte än läsande för nöjes skull. Säljö menar att det inte 

finns en valfrihet på samma sätt vid läsandet i en undervisningskontext utan att eleverna läser 

det de blir ombedda när de blir ombedda. Detta sätts i en bredare kontext när man tar i åtanke 

att eleverna inte endast ombeds läsa texterna utan att de även förväntas förstå och tillägna sig 

kunskap utifrån dessa texter. Detta menar Säljö ytterligare försvårar läsningen i ett 

undervisningssammanhang. Att läsandet är något som fått en central roll när det talas om 

lärande menar Säljö är något problematiskt. Den fakta som förs vidare till eleverna, menar 

han, är baserad på befintlig kunskap som diskuterats genom decennier vilken påverkar hur vi 

väljer att betrakta världen. Han menar att det finns en enorm mängd intellektuella koncept 

som kan gå förlorade i och med beaktande av endast ett fåtal i läroböckerna och att det 

därmed är viktigt att söka sig utanför dessa läroböcker vid tillägnandet av kunskap65. 

1.6.4.3 Läroböckernas utformning 

Det är även viktigt att ta läroböckernas utformning i beaktande. Utifrån Jonassen66 kan det 

uppmärksammas att lärande betraktas i förhållande till textens struktur för att undersöka hur 

mening utvinns ur en text. Vi kan skilja mellan de som anser att olika attribut i en text kan ge 

upphov till lärande och de som menar att lärandet är en mental process där det snarare är den 

hermeneutiska processen hos läsaren som ger upphov till lärande67. Förmågan att tolka och 

avkoda det man läser är även något som uppges vara av stor vikt, här hänvisar man till textens 

strukturella form. Det betonas att textens strukturella form inte är det som bidrar till förståelse 

utan att denna endast är viktig för att underlätta själva läsandet68. Att det meningsskapande 

innehållet inte är begränsat till texten är också något som betonas, textens uppbyggnad 

beskrivs här som meningens skelett. Man menar att detta skelett, textens struktur, innehåll och 

uppbyggnad, ger upphov till kognitiva processer hos läsaren som skapar mening och 

förståelse69. 

Att betrakta läroböckerna utifrån de ovanstående perspektiven har varit av stor vikt för denna 

studie när det gäller att studera läroböcker som resurs. De perspektiv som presenterats inom 

detta fält har då varit av stor vikt vad det gäller att förstå läroböckernas särskilda status och 

roll inom skolan samt hur mening kan skapas utifrån dessa böcker. 

                                                 
64 Roger Säljö. Reading and Everyday Conceptions of Knowledge. I Marton, F., Hounsell, D & 
Entwistle, N., (red.) The Experience of Learning: Implications for teaching and studying in higher 
education. 3:e upplagan. Edinburgh: University of Edinburgh, Centre for Teaching, Learning and 
Assessment. 
65 Roger Säljö. Reading and Everyday Conceptions of Knowledge. I Marton, F., Hounsell, D & 
Entwistle, N., (red.) The Experience of Learning: Implications for teaching and studying in higher 
education. 3:e upplagan. Edinburgh: University of Edinburgh, Centre for Teaching, Learning and 
Assessment. 89-91. 
66 David, Jonassen. Technology of text, volume 2, principles for structuring, designing and displaying 
text. (New Jersey: Educational technology Publications, 1985). 
67 David, Jonassen. Technology of text, volume 2, principles for structuring, designing and displaying 
text. (New Jersey: Educational technology Publications, 1985), 9-10. 
68 David, Jonassen. Technology of text, volume 2, principles for structuring, designing and displaying 
text. (New Jersey: Educational technology Publications, 1985), 29-30. 
69 David, Jonassen. Technology of text, volume 2, principles for structuring, designing and displaying 
text. (New Jersey: Educational technology Publications, 1985), 31. 
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1.7 Disposition 

Denna rapport är uppdelad i fyra kapitel. 

I kapitel 1, inledningskaptilet, ges en introduktion till ämnet och varför detta var något jag 

ville studera. I detta kapitel återfinns även studiens problemformulering, syfte och 

frågeställningar. Syftet för denna studie var att undersöka användbarheten hos läroböcker i 

Religionskunskap 1 med fokus på hur det nya innehållet i kursplanen gällande kön, sexualitet 

och etnicitet behandlades. De centrala begrepp som legat till grund för studien presenteras 

även i detta kapitel. Vidare ges en bakgrund till ämnet då två av skolverkets rapporter 

presenteras. Detta följs av en redogörelse för tidigare undersökningar som gjorts inom ämnet 

religionskunskap gällande kön, sexualitet och etnicitet som var av relevans för denna studie. 

Inledningskapitlet avslutas med en genomgång av de teorier som legat till grund för studien. 

Här behandlas andrafiering, genusteori, heteronormativitet samt tre olika teorier gällande 

läroböcker. 

I kapitel 2, metodkapitlet, behandlas de metoder som legat till grund för studien. Inledningsvis 

behandlas metodurvalet och det ges en beskrivning av de metoder som använts. De metoder 

som låg till grund för denna studie var en kunskapskritisk analys samt en läsbarhetsabalys 

utifrån en hermeutisk ansats. Vidare presenteras materialurvalet och de avgränsningar som 

gjorts inom studien. Den procedur genom vilken undersökningen genomfördes presenteras 

sedan och kapitlet avslutas med en diskussion kring undersökningens validitet samt 

reliabilitet. 

I kapitel 3, resultat och analys, presenteras det resultat som framkom från undersökningen. 

Resultatet presenteras i samband med den analys som förts utifrån de teorier som legat till 

grund för studien. Inledningsvis behandlas resultatet samt analysen kring de olika teman vilka 

studien fokuserat på. Vidare behandlas läroböckerna som resurs utifrån de frågeställningar 

som låg till grund för den kunskapskritiska analysen. De viktigaste resultaten som framkom 

från denna studie var att användbarheten bedömdes som lägre hos en av de undersökta 

läroböckerna. Vidare behandlas resultatet från läsbarhetsanalysen, här presenteras varje 

lärobok för sig. Avslutningsvis ges en sammanfattning av kapitlet som helhet. 

I kapitel 4, diskussion, återkopplas det till studiens inledande frågeställningar och här förs en 

diskussion kring dessa samt resultatet som framkom. I detta kapitel sker en mer djupgående 

analys av de resultat som framkom samt en diskussion kring varför det blev just dessa 

resultat. Här behandlas även diskussionsfrågor som framkom under studiens gång. 
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2 Metod, material och avgränsningar 

2.1 Metodurval 
För denna typ av undersökning var urvalet av metoder brett. Utifrån Lennart Hellspongs bok 

”Metoder för brukstextsanalys” framkom ett stort antal användbara metoder som sedan kom 

att reduceras till de mest väsentliga och användbara för just denna studie. Nedan följer en 

beskrivning av de metoder som användes för att genomföra denna studie. 

2.2 Kvalitativ textanalys 
Den huvudsakliga metoden som används är en kvalitativ textanalys, denna kompletteras sedan 

av en kunskapskritik analys och en läsbarhetsanalys med en hermeneutisk ansats. En 

textanalys inbegriper att man tolkar och beskriver olika verk, dessa kan skilja sig från 

varandra eller ingå i samma genre, och sedan relaterar informationen till sitt sammanhang för 

att få en djupare förståelse av denna. Här är det texten som är i fokus och denna kan påverka 

vårt sätt att både handla och tänka. Analysen syftar således till att förstå hur olika texter 

påverkar vår förståelse av olika ämnesområden. Inom den kvalitativa textanalysen har jag 

studerat och tolkat texter ur olika perspektiv, bland annat har jag riktat fokus mot textens 

struktur, dvs hur den är uppbyggd när det gäller både form och innehåll. Här har jag bland 

annat studerat vilka termer som används och i vilka sammanhang och undersökt hur det 

påverkar texten och andras förståelse av denna. Jag har även anammat ett tolkningsperspektiv 

där texten ställs i relation till ett större sammanhang som sträcker sig utanför själva texten och 

in i ett samhällsperspektiv. Här beaktas texten utifrån vad den säger om det omgivande 

samhället samt i relation till kulturen i vilken texten producerats. Hur texten förhåller sig till 

kulturella värderingar och samhälleliga normer är något som tolkas och analyseras här70. För 

att kunna genomföra en textanalys är det viktigt att djupgående sätter sig in i texten och dess 

innehåll. Först efter att detta är gjort kan man fastställa textens väsentliga innehåll och 

klargöra vad det egentligen är som står i denna. För att sedan gå vidare i sin analys och tolka 

resultatet kan man  använda sig av olika metoder beroende på vilken typ av undersökning det 

är man genomför. I mitt fall fick den kunskapskritiska analysen samt läsbarhetsanalysen 

utifrån hermeneutiken en central roll i tolkningen av de olika verken.71 

Jag valde att använda mig av kvalitativ textanalys som metod då det för denna studie är just 

texter som stod i fokus. Den kvalitativa textanalysen är användbar för denna studie då det är 

viktigt att undersöka texten i dess sammanhang och att se denna ur flera olika perspektiv. För 

denna undersökning innehar även läsandet en central roll, något som får stöd av detta 

metodval. Inom den kvalitativa textanalysen är läsandet centralt och har i denna undersökning 

gjorts på flera olika sätt, detta är något som hjälpt mig i genomförandet av denna 

undersökning.  

                                                 
70 Anders Fejes & Robert Thornberg, Handbok i kvalitativ analys (Stockholm: Liber AB, 2009), 136-
140. 
71 Bo Johansson & Per Olov Svedner Examensarbetet i Lärarutbildningen (Uppsala: 
Kunskapsföretaget AB, 2010), 56. 
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2.3 Hermeneutik 
Vid genomförandet av en textanalys är tolkningen av texten något centralt, därav var även 

valet av hermeneutik som en central metod självskrivet. Hermeneutiken innebär tolkning på 

en djupare nivå, en mer grundlig och reflekterande förståelse av en text. Hermeneutikens 

huvuduppgift ligger i tolkningen men den kan även användas för att förstå och förmedla 

textens budskap. Inom hermeneutiken fokuseras det på tolkningen som en process, den ser 

textens mening och betydelse på djupet och fokuserar på läsaren som skapare av en viss 

betydelse i texten. En metod inom hermeneutiken som varit av betydelse för denna studie är 

den så kallade tolkningscirkeln. Textens olika delar får här belysa varandra för att jag ska 

kunna se dessa ur flera olika perspektiv. Textens sammanhang och dess empiri används även 

för att belysa texten ur olika perspektiv. Man kan alltså använda sig av helheten för att förstå 

de mindre delarna och tvärtom. En text har även alltid en tolkningspotential, olika läsare vid 

olika tidpunkter kan uppfatta samma text på olika sätt. Här måste jag ta i beaktning att texten 

kan ha fler tolkningar än min egen. Därmed är det viktigt att belysa texten med olika 

förförståelser, sammanhang och perspektiv för att få en så mångsidig tolkning som möjligt72. 

Det finns tre riktningar inom hermeneutiken, för denna studie har jag valt att använda mig av 

hermeneutik som en allmän tolkningslära då det inom denna riktning är förståelsen av en text 

som är i fokus. Vid användandet av hermeneutik som allmän tolkningslära kan det empiriska 

materialet bestå av i princip vad som helst, här fokuserar man på en tolkning och en förståelse 

av texterna som ligger till grund för undersökningen. Detta gör att den allmänna 

tolkningsläran inom hermeneutiken är väldigt anpassningsbar och lättanvänd73. En text kan 

även ha olika tolkningsriktningar, för denna studie är det den sakorienterade 

tolkningsriktningen som kommit att vara i fokus. Här använder man sig av texten själv för att 

bättre förstå textens innehåll, dess sakfråga. Inom denna riktning menar man att när man 

frigör en text från dess författare får den ett eget liv, författarens avsikter med texten lyser inte 

längre igenom utan textens innehåll kan tolkas på sätt som rent utav strider mot det författaren 

avsåg. Denna riktning är därmed öppen för en texts fulla tolkningspotential och är därmed den 

mest användbara riktningen inom hermeneutiken och även den mest användbara riktningen 

för denna undersökning74. 

Hermeneutiken tog en central roll i denna studie eftersom att tolkningen är en så stor del av 

undersökningens resultat. Även denna metod har belyst de olika texterna från flera olika håll 

och bidragit till en djupare tolkning där texten kan ses ur flera olika perspektiv, detta har varit 

väldigt användbart för både tolkningen och analysen då det är viktigt att dessa texter belyses 

på flera olika sätt för att få en så djupgående tolkning som möjligt.  

2.4 Kunskapskritisk analys 
Den kunskapskritiska analysen är en metod för att, utifrån bearbetningen av en text, 

undersöka vilka olika kunskaper texten kan ge upphov till. När man kommit fram till vilka 

dessa kunskaper är blir det sedan viktigt att kritiskt granska dem för att se varför just dessa 

                                                 
72 Lennart Hellspong, Metoder för brukstextanalys (Lund: Studentlitteratur AB, 2001), 160-166. 
73 Anders Fejes & Robert Thornberg, Handbok i kvalitativ analys (Stockholm: Liber AB, 2009), 65. 
74 Lennart Hellspong & Per Ledin Vägar genom texten Handbok i brukstextanalys (Lund: 
Studentlitteratur AB, 1997), 223-224. 
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framkom och vilken bakomliggande orsak detta kan ha. För att genomföra en kunskapskritisk 

analys kan man använda sig av olika frågeställningar. Jag tog min avsats för den 

kunskapskritiska analysen i följande frågeställningar: Vilka frågor är det som texten faktiskt 

belyser? Är dessa frågor viktiga och i såna fall för vem? Vad för sorts kunskap ger denna text 

och är denna kunskap ny eller befintlig? Är kunskapen generell eller specifik, dvs anses den 

gälla i alla sammanhang eller bara vissa? Är det möjligt att pröva denna kunskap empiriskt för 

att befästa dess giltighet? Är denna kunskap objektiv eller subjektiv? För att genomföra denna 

analys finns det alltså en mängd olika frågeställningar som måste besvaras, dessa frågor 

används för att kritiskt belysa texten och undersöka om den kunskap texten ger upphov till är 

pålitlig.75 

Den kunskapskritiska analysen var en viktig aspekt inom denna studie då studien fokuserar på 

läromedel, texter som har som syfte att skapa kunskap. Att se till vilka kunskaper som dessa 

texter kan ge upphov till och analysera dessa från ett kritiskt perspektiv korresponderar på det 

sättet väl med studiens övergripande syfte och frågeställningar. Den kunskapskritiska 

analysen har varit användbar som metod då den tydligt pekat mot vilka frågor som är viktiga 

att ställa för att få en kritisk granskning av den information som texten syftar till att ge. Den 

kunskapskritiska analysen har med andra ord varit av stor vikt för denna undersökning när det 

gäller att belysa informationen från flera olika perspektiv samt reflektera över denna 

information på flertalet olika sätt. 

2.5 Läsbarhetsanalys 
Eftersom att jag vill undersöka huruvida dessa läroböcker är en användbar resurs för lärare 

och elever har jag valt att göra en läsbarhetsanalys. Denna metod analyserar hur lätt eller svår 

en text är att läsa. Läsbarheten i en text bestäms av hur bra det går att använda en brukstext 

för ett specifikt syfte. Detta baseras till stor del på vilka krav texten ställer på läsaren, här ser 

vi bland annat till textens målgrupp. Kräver texten en van läsare, kräver texten en viss 

förförståelse inom ämnet och hur ser textens uppbyggnad ut? Allt detta är sådant som avgör 

om en text är lätt eller svår att läsa. Vi måste även se till textens läslighet, här är det den 

övergripande strukturen som undersöks, man ser till textens typsnitt, tryck och grafiska form. 

I denna undersökning har jag även valt att analysera de olika texternas läsbarhetsindex (LIX) 

 

 

 

Lix-värdet beräknas genom att man dividerar antalet ord med antalet meningar i ett stycke, 

sedan räknas antalet långa ord, de som har sju eller fler bokstäver  dessa multipliceras med 

100 och divideras med det totala antalet ord i stycket. Denna siffra, som blir i procent, adderas 

                                                 
75 Lennart Hellspong, Metoder för brukstextanalys (Lund: Studentlitteratur AB, 2001), 142-146. 

Tabell 1 

(Antalet ord/antalet meningar) + (antalet långa ord x 100/totala antalet ord) → 

Den genomsnittliga meningslängden + andelen långa ord i procent = LIX 
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sedan på det befintliga summan.  Här får man fram en siffra mellan 15-60 som visar textens 

läsbarhet, 15 är mycket lätt medan 60 är mycket svårt76. 

Texten behandlas sedan utifrån ett antal frågor som rör dess struktur, såsom ordval, hur 

textens olika delar hänger ihop, textens komposition, om texten är överskådlig m.m. Utifrån 

detta går det sedan att bedöma hur pass lätt- eller svårläst en text verkligen är.77 Inom denna 

metod är det endast textens läslighet som studeras och detta görs utifrån en tanke om 

elevernas självständiga läsande. Texten friställs alltså här från lärarens påverkan för att på ett 

bättre sätt undersöka vilken grad av läslighet texten besitter för den tänkta läsaren, i detta fall 

gymnasieelever. Här är det även viktigt att uppmärksamma att en svårläst text inte 

nödvändigtvis är oanvändbar utan detta kan innebära att den endast är svårare att läsa. En 

lättläst text är på samma sätt inte nödvändigtvis användbar då den kan agera provocerande för 

elever om den är för lättläst eller vara mindre informativ om den håller sig ifrån svårare 

begrepp. LIX-värdet är med andra ord endast en metod som undersöker en texts läslighet utan 

att för den sakens skull säga något om dess användbarhet. Användbarheten av en text kan 

snarare analyseras utifrån en fullständig läsbarhetsanalys i kombination med den 

kunskapskritiska analysen. 

Läsbarhetsanalysen var viktig att använda i denna studie eftersom syftet med studien är att 

undersöka huruvida läroböcker är en användbar resurs i klassrummet. Här är det en hypotetisk 

och potentiell användning som studeras utifrån kursplanen för Religionskunskap 1. För att 

besvara detta är det viktigt att inte bara se till informationen i läroböckerna utan även att 

granska deras användbarhet som ett verktyg. Här har det varit av stor vikt att studera 

läromedlens läsbarhet och funktionella förmåga. Genom att använda mig av ekvationen för 

läsbarhetsindex har jag fått en tydlig bild över hur lätta respektive svåra dessa texter är att 

använda och förstå. Även textens övergripande struktur har förtydligats i ett 

användbarhetsperspektiv. Denna metod har varit av stor vikt när det gällde att studera och 

analysera hur pass användbara dessa böcker är utifrån ett lärarperspektiv men främst ett 

elevperspektiv. Här har fokus skiftat från textens innehåll till textens övergripande struktur 

vilket i kombination med den kunskapskritiska analysen har gett en övergripande bild över 

dessa läromedels användbarhet. Valet av läsbarhetsanalys syftade med andra ord till att få en 

djupare förståelse för hur textens struktur snarare än dess innehåll kan påverka elevernas 

förståelse för kunskapen texten syftar till att ge. 

Utifrån denna metod är det viktigt att förstå att läsbarhet inte är lika med användbarhet men 

att läsbarheten av en text kan påverka dess användbarhet. 

2.6 Material och avgränsningar 
Undersökningens övergripande struktur har utgått ifrån Att skriva en bra uppsats  av Lotte 

Rienecker och Peter Stray JØrgensen, som tydligt beskriver de olika delar studien bör 

                                                 
76 Lennart Hellspong, Metoder för brukstextanalys (Lund: Studentlitteratur AB, 2001), 85-88. 
77 Lennart Hellspong, Metoder för brukstextanalys (Lund: Studentlitteratur AB, 2001), 87-88. 
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innehålla samt olika tips för hur man genomför olika typer av undersökningar. Det är alltså 

denna bok som legat till underlag för uppsatsens övergripande struktur och bearbetning.78 

2.6.1 Materialurval 

Undersökningsmaterialet består huvudsakligen av fyra olika läroböcker för Religionskunskap 

1 på gymnasiet. Läroböckerna som valdes ut är följande; Religion 1 skriven av Birgitta Thulin 

och Sten Elm (2012). Religion 1 för gymnasiet skriven av Lennart Göth, Katarina Lycken och 

Veronica Wirström (2012). Religion och sånt 1 skriven av Börje Ring (2013). Samt Religion 

1 &2 – Liv och mening skriven av Leif Berg och Gunilla Rundblom (2014). Dessa har valts ut 

systematiskt genom sökningar som visar de mest sålda böckerna från olika företag som 

bedriver försäljning av böcker på internet. Genom att sortera religionsläromedel efter vilka 

böcker som är mest sålda har jag kunnat välja de böcker som når flest skolor och därmed flest 

elever. Jag valde att använda mig av de böcker som var de mest sålda eftersom jag drar 

slutsatsen att dessa böcker har en vidare spridning än de övriga och att dessa böcker, samt 

informationen i dem, når flest människor. På grund av detta anser jag det viktigare att studera 

vad just dessa böcker tar upp och på vilket sätt. För att få en mer tillförlitlig sökning valde jag 

att visa sökresultaten utifrån det mest relevanta för ett företag snarare än en privatperson 

genom att använda internetbutikernas funktion att söka antingen som företag eller 

privatperson. 

2.6.2 Avgränsningar 

Undersökningen har avgränsats till att behandla kön, sexualitet och etnicitet. Jag har även valt 

att begränsa mig till fyra läroböcker för att kunna studera dessa mer noggrant och på så sätt få 

fram ett djupare, om än smalare, resultat. Jag har endast valt läroböcker som släppts efter 

gymnasiereformen 2011 eftersom att jag vill studera dessa böckers information i förhållande 

till den nya kursplanen, läroböcker som släppts innan detta tas alltså inte i beaktande. 

Avgränsningen bidrar då även till att upprätthålla studiens validitet. 

2.7 Procedur 
För att genomföra denna undersökning har jag valt att undersöka kön, sexualitet och etnicitet 

som egna kategorier. Jag började med att göra en noggrann närläsning av de olika 

läroböckerna där jag markerade allt som relaterade till något av dessa teman. Här såg jag 

alltså till när något av dessa teman behandlades oavsett om detta endast var några meningar 

eller ett helt kapitel. Arbetet fortskred genom att jag återigen läste igenom alla 

undersökningsobjekt utifrån ett specifikt tema, jag började med temat kön, detta gjorde jag för 

att bättre kunna fokusera på just detta tema och därmed finna ny information som jag kanske 

missat vid tidigare läsning. Detta gjordes för att uppmärksamma alla tillfällen där dessa teman 

behandlades i böckerna. Läsningen kring de olika temana skedde utifrån olika frågeställningar 

som jag ville få besvarade. Dessa var;  

A) Tas temat upp? (Här fokuserade jag på alla tillfällen då dessa teman utskrivet behandlades 

i någon mån.) 

                                                 
78 Lotte, Rienecker & Peter, Stray Jørgensen. Att skriva en bra uppsats. (Malmö: Liber AB, 2008). 
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B) Hur tas temat upp? (Här fokuserades på vad som skrevs om dessa teman samt i vilka 

sammanhang temana behandlades.) 

C) Problematiseras detta tema? (Här fokuserade jag på om det fanns normbrytande 

resonemang i böckerna samt på om det var en varierad bild som framställdes om olika 

religioner eller grupper.) 

D) Finns det några inslag av stereotypa tankar eller fördomar? (För denna frågeställning låg 

fokus på om det fanns inslag som upprätthöll snarare än motverkade normer.) 

I övrigt så antecknades det kring olika passager eller termer som utifrån de normer som 

behandlats i teoriavsnittet79 kan anses vara stereotypa eller fördomsfulla. Detta gjordes för att 

vidare kunna uppmärksamma vilken bild som framställdes av de olika temana. Därefter följde 

de andra temana, sexualitet och etnicitet, dessa ställdes även i relation till samma 

frågeställningar som temat kön och behandlades på samma sätt. 

Arbetet fortskred genom att gå djupare in på framställningen av dessa teman i läroböckerna. 

Detta skedde främst utifrån en rad reflekterande frågeställningar som skulle främja tolkningen 

av texterna. Dessa var: hur det talades om dessa kategorier, dvs, vilka ord och uttryck man 

använde, vilken information man tog upp, i vilka sammanhang dessa kategorier presenterades, 

i förhållande till vilka kulturella värderingar det talades om dessa kategorier, vilket fokus och 

perspektiv texten hade i förhållande till detta tema samt i vilken utsträckning de olika temana 

behandlades. Detta gjordes enskilt för de tre olika kategorierna, kön, sexualitet och etnicitet.  

Utifrån hermeneutiken 80  tolkades detta resultat för att brytas ner till ännu mindre delar. 

Återigen så fokuserade jag på att arbeta med de olika temana var för sig. För att få en bättre 

förståelse för hur olika människor kan uppleva dessa texter valde jag att återigen läsa dem, 

men med olika perspektiv i åtanke. Att läsa dessa texter från ett perspektiv som skiljer sig från 

mitt egna gav upphov till flertalet problemsituationer. Tolkningen som framkommer från 

dessa perspektiv präglas fortfarande utifrån den norm och de förutfattade meningar jag har om 

det temat som behandlades. Detta kan ge upphov till flertalet olika tolkningar kring texten 

vilket är positivt men dessa tolkningar utgår ändå ifrån samma förutfattade meningar och 

normer som jag lever med. Därmed kan man säga att analysen har breddats men på ett 

ofullständigt sätt då dessa tolkningar endast belyser min bild av hur dessa teman kan tolkas 

och analyseras utifrån andra kulturella och religiösa perspektiv. Samma metodik brukades vid 

de andra temana och samma problematik uppstod. 

Då tolkningsdelen av undersökningen var genomförd sammanställdes resultatet för att lättare 

ge en överblick över vad som framkom. Även här var det viktigt att problematisera 

undersökningens genomförande för att vara tydlig med att jag inte besitter kunskap om hur 

det är att leva utifrån dessa olika bakgrunder, könsidentiteter eller sexuella läggningar. 

                                                 
79 Jmf 1.6. 
80 Jmf 2.3. 
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För att genomföra den kunskapskritiska analysen ställdes ett antal frågor 81  upp rörande 

texterna samt den kunskap de producerade. De olika texterna behandlades sedan utifrån dessa 

frågor. För att avgöra giltigheten i denna kunskap använde jag mig av ett empiriskt 

referensmaterial82 där jag i varje text gjorde ett antal stickprover för att undersöka huruvida 

informationen som framkom var objektiv och giltig. Alla texter behandlades sedan utifrån 

samma frågeställningar och ett samlat resultat ställdes upp83. 

Slutligen valde jag att undersöka texternas struktur för att besvara min frågeställning om 

huruvida dessa läromedel är en användbar resurs. Detta gjorde jag genom att betrakta texterna 

utifrån en rad frågeställningar såsom; är texten läsvänlig, finns det bilder, är det ett lättläst 

typsnitt, hur är interpunktionen, styckeindelningen och bindningarna i texten, vilken 

svårighetsgrad är det på orden och språket som används i texten, förklaras svårare ord, hur 

hänger textens olika delar ihop samt om texten är överskådlig? Genom att se till dessa 

frågeställningar byggs en tydlig bild av textens struktur upp och huruvida denna är lämplig för 

gymnasieelever.  

För att räkna ut LIX-värdet valdes två olika stycken slumpmässigt ut. LIX-värdet räknades 

sedan ut för båda dessa stycken och medelvärdet för dem fick utgöra det slutliga LIX-

värdet84. Valet att ta två stycken från varje bok gjordes för att undvika den felmarginal som 

kunnat uppkomma från bara ett stycke. Inom denna metod finns det fortfarande utrymme för 

en viss felmarginal då värdet kan bli icke representativt med endast två stycken från varje bok. 

Risken blir dock inte lika hög som med endast ett varför jag valt att utföra undersökningen på 

detta sätt. På grund av det tidskrävande arbetet med denna metod fanns inte möjligheten att 

utföra denna undersökning på större eller fler textstycken. 

LIX-värdet ger en även bra bild över hur svår eller lätt texten är att läsa samt om den är 

anpassad till sin målgrupp, i detta fall gymnasieelever. Utifrån detta kan vi se om läroboken är 

en användbar resurs för eleverna, men hittills har vi bara sett till strukturen. För att verkligen 

avgöra lärobokens värde i klassrummet måste vi gå tillbaka till hur dessa teman behandlades i 

läroböckerna och se till vad det är som faktiskt tas upp och i vilket sammanhang, om faktan 

som tas upp är korrekt och om den motsvarar kraven som finns i skolans värdegrund.  

Något som var av yttersta vikt vid genomförandet av denna undersökning var att bibehålla en 

objektivitet. Med objektivitet menas att denna text är opartiskt, att det inte finns ett 

ställningstagande i förhållande till informationen. All information ska framställas på samma 

sätt utan att det finns värderingar inlagda i denna. Utifrån detta  ska man själv få möjligheten 

att tolka det man läser85. Detta kan vara något komplicerat i förhållande till hermeuetiken där 

fokus ligger just på tolkning. Detta är något som tagits i beakatande och därför har 

                                                 
81Jmf 2.4. 
82 Pechilis, K & Raj, S. South Asian Religions Tradition and Today. New York: Routledge, 2013. 
Groth, B. Judendomen – Kultur, historia, tradition. Stockholm: Natur och Kultur, 2002. 
Esposito, J. Islam den raka vägen. Lund: Studentlitteratur AB, 2011. 
Hedlin, C. Kristendom, lära, fromhetsliv och historia. Stockholm: Dialogos förlag, 2011. 
83 Se tabell 1 s. 55-56. 
84 Se bilaga 1 för uträkningarna av LIX-värdet. 
85http://www.synonymer.se/?query=objektiv&lang=gersve&SOK=sök 

http://www.synonymer.se/?query=objektiv&lang=gersve&SOK=s%C3%B6k
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informationen presenterats genom citat för att läsaren ska få ta del av informationen fristående 

från den tolkning jag gör. Min tolkning utifrån hermeutiken kommer sedan i ett separat stycke 

vilket naturligtvis kan påverka läsaren men jag anser att detta upplägg även ger denna 

möjligheten att själv bilda en egen uppfattning av den information som framkommit. 

2.8 Validitet och reliabilitet 
Inom alla metoder finns det olika för- och nackdelar, likaså med metoderna som använts i 

denna undersökning. Att använda sig av en kvalitativ textanalys är väl lämpat när man ser till 

undersökningens karaktär. Det empiriska materialet överensstämmer väl med det som passar 

att använda inom denna typ av metod. Metoden kompletteras även av andra metoder vilket 

gör att dess reliabilitet, metodens mätnoggrannhet, blir hög för denna typ av undersökning.  

Om vi vidare ser till hermeneutiken så är det viktigt att här vara medveten om hur texter kan 

påverkas av olika tolkningar och att olika människor kan ha olika tolkningar beroende på 

uppväxt, kultur m.m. Att tolkningen har en central roll i denna studie är något som är givet, 

men det är även viktigt att ta den variation som kan uppkomma utifrån de olika tolkningarna i 

åtanke. Därmed påverkas även hermeneutikens reliabilitet vilket är något som är viktigt att ta 

i beaktande.  

Om vi vidare ser till den kunskapskritiska analysen, vilken utgår ifrån ett antal kritiska frågor 

som syftar till att befästa den kunskap texten vill ge upphov till,  kan vi se att denna har en 

hög reliabilitet. Alla teman har behandlats utifrån samma frågor och analyserats på samma 

sätt, dessa frågor täcker även ett brett område vilket gör att reliabiliteten för metoden blir hög. 

Detsamma gäller för läsbarhetsanalysen, eftersom att de olika texterna och temana har 

behandlats på samma sätt och utifrån ett brett spektrum blir reliabiliteten högre då risken för 

att viktig information gått obemärkt förbi minskat och alla texter behandlats på samma sätt 

och utifrån samma frågeställningar. Dessa olika metoder kompletterar även varandra på ett 

bra sätt för att täcka flera olika kunskapsområden, detta syftar till att öka reliabiliteten för 

undersökningens metoder. 

Inom läsbarhetsanalysen kan det också uppmärksammas en hög reliabilitet, det vill säga att  

eftersom denna metod är så pass tydlig och strukturerad är det lätt att fokusera på det man vill 

undersöka och få fram ett tillförlitligt resultat gällande detta. Det finns dock utrymme för en 

felmarginal som påverkar metodens validitet. När det gäller att räkna ut en texts LIX-värde 

kan det värde som framkommer skilja sig mellan textens olika delar. Detta innebär att en 

generalisering gällande en hel text utifrån ett värde ger upphov till en hög felmarginal. För att 

motverka detta kan man upprepa beräkningen vid flera olika tillfällen och ta fram ett samlat 

medelvärde. Felmarginalen blir då inte lika hög men värdet kan fortfarande inte med 

fullständig säkerhet sägas vara representativt för hela texten. Detta är något som påverkar 

läsbarhetsanalysens validitet negativt. Anledningen till att hela texter inte tagits i beaktande är 

tidsbristen. Inom denna metod är det även viktigt att se till textens struktur i förhållande till 

detta LIX-värde för att få en mer samlad överblick över textens läsbarhet. Läsbarheten 

påverkas nämligen inte endast av LIX-värdet utan även terminologin och textens 

övergripande struktur spelar in. När man även tar detta i beaktning blir metodens validitet 

högre då fler faktorer ger upphov till ett mer nyanserat resultat. 
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Vad det gäller undersökningsobjekten kan man hävda att undersökningens validitet, dvs om 

undersökningen mäter det den var avsedd att göra, påverkas av att jag endast undersökt fyra 

läroböcker.  Detta kan man dock se ur två perspektiv, undersökningens bredd blir lidande och 

resultatet som helhet blir inte lika tillämpningsbart utanför studien som det hade blivit med 

fler undersökningsobjekt, därmed påverkas också validiteten då syftet med undersökningen 

var att undersöka hur dessa teman framställs i religionsläromedel. Jag menar dock att genom 

att endast fokusera på fyra läroböcker har jag haft möjligheten att gå in i dessa på djupet vilket 

också stärker undersökningens validitet, jag har kunnat studera dessa teman grundligt och i 

förhållande till varandra utifrån flera olika perspektiv och från flera olika nivåer. Jag har även 

haft möjligheten att studera dessa läromedels användbarhet och därmed fått in ytterligare ett 

perspektiv. Därmed anser jag att validiteten av denna studie kan påverkas både positivt och 

negativt av detta val vilket är något jag tagit i åtanke under studiens gång. 

Slutligen kan det även uppmärksammas att studiens reliabilitet påverkas positivt av det 

faktum att de beräkningar som gjorts är väl dokumenterade86. Möjligheten att upprepa dessa 

beräkningar för att kontrollera resultatet är hög vilket bidrar till att påverka studiens 

reliabilitet positivt. 

  

                                                 
86 Jmf 2.7 samt se bilaga 1. 
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3 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet från undersökningen i kombination med den analys som 

bedrivits gällande detta resultat. Upplägget är baserat på studiens komplexitet där ett litet 

material avser behandla stora frågor, jag anser att detta kapitel gynnas av att samla resultat 

och analys då detta ger en bättre inblick i det material som behandlats. Undersökningen av 

dessa läroböcker utgår ifrån en kunskapskritisk analys samt en läsbarhetsanalys utifrån en 

hermeneutisk ansats 87 . Detta görs för att avgöra dessa läroböckers användbarhet. 

Inledningsvis presenterar jag den kunskapskritiska analysen som behandlar innehållet i dessa 

texter, specifikt då vad det gäller behandlingen av temana kön, sexualitet samt etnicitet.  

3.1 Tema kön 
Kön och genus är ett ämne som under lång tid varit aktuellt i vårt samhälle och att upprätta 

lika villkor mellan grupperna är något som belyses som centralt inom skolan. Att behandla 

religion i relation till kön är en del av det centrala innehållet för religionskunskap och därmed 

är temat kön en viktig del inom de läromedel som används. Att kritiskt granska vad ett 

läromedel tar upp i förhållande till detta tema är därmed av stor vikt för utbildningen. 

3.1.1 Behandlas temat kön? 

Alla undersökta läroböcker behandlade temat kön i bemärkelsen män och kvinnor, manligt 

och kvinnligt samt den skillnad som kan finnas mellan dessa. Detta gjordes både i förhållande 

till religion men även i ett separat avsnitt där kultur och normer var det som stod i fokus. 

Transsexualitet behandlades endast i två av verken, Religion 1 för gymnasiet samt Religion 

och sånt 1. 

3.1.2 Hur behandlas  temat kön? 

Då läroboken ”Religion 1 för gymnasiet” studeras i förhållande till temat kön kan det 

uppmärksammas att kön behandlas i förhållande till de olika religioner som porträtteras i 

boken. Här talas det om kvinnans ställning inom den kultur religionen tillhör, om män och 

kvinnors skilda roller samt hur uppgifterna kan skilja sig mellan könen. Det ges även en 

inblick i de heliga skrifterna och vad dessa säger om könen, och skillnaderna mellan dessa, 

samt hur de heliga texterna tolkats av människan och hur denna tolkning kan användas för att 

rättfärdiga skillnader mellan könen. Temat kön tas upp i förhållande till vad som är rätt och 

fel och behandlar då de olika könsnormer som finns i vårt och andra samhällen88.  

En del judar, kristna och muslimer menar att olika könsroller finns inbyggda i 

själva skapelsen. Män och kvinnor har alltid haft olika uppgifter, säger de. Det är 

så Gud har skapat världen – och det är så det ska vara. Andra i de tre religionerna 

menar att de könsroller som finns inte är skapade av Gud. Kvinnor och män är 

jämställda i skapelsen, säger de. Det är så Gud vill ha det. Men människorna har 

                                                 
87 Jmf. 2.3, 2.4 & 2.5 
88 Lennart Göth, Katarina Lycken Rüter & Veronica Wirström, Religion 1 för gymnasiet (Stockholm: 
Natur & Kultur, 2014). 
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inte förstått vad det innebär. Den patriarkala traditionen, att män har större 

inflytande än kvinnor, är ett uttryck för maktmissbruk.89 

Citatet ovan behandlar det faktum att det inom de abrahamitiska religionerna finns olika 

egenskaper och värden tillskrivna de olika könen. Här visas på vikten av att skilja mellan den 

kulturella och religiösa aspekten, samt att det kan finnas skillnader inom religionerna när det 

gäller hur könsskillnader uppfattas. Detta citat relaterar även till Butler och hennes genusteori 

där hon menar att rättfärdigandet av dessa könsskillnader är vanligare än ifrågasättandet av 

dem.90  

Vid undersökningen av temat kön i förhållande till ”Religion 1 för gymnasiet” 

uppmärksammades en vilja att belysa skillnaden mellan kultur och religion. Här betonades att 

de skillnader som kan uppmärksammas mellan könen kan grunda sig i den kulturella aspekten 

snarare än den religiösa. Utifrån syftet med ämnet religionskunskap91 är detta något som är 

viktigt att poängtera i ett religionsläromedel då insikten om att de traditioner och heliga 

skrifter som kan ligga till grund för en religion är skapade och tolkade av människor. Detta 

bidrar till att problematisera huruvida det är den religiösa eller kulturella aspekten som gett 

upphov till dessa könsskillnader. I denna bok poängteras att dessa könsnormer är något som 

är skapat av människan, vilket är viktigt just för att rikta diskussionen åt det kulturella snarare 

än det religiösa hållet. Att uppmärksamma människans roll i skapandet av dessa normer och 

friställa dessa från det religiösa syftar även till att skifta fokus vad det gäller ansvaret för 

dessa normers uppkomst. Istället för att lägga ansvaret på en eller flera Gudar utifrån vad som 

står i olika religioners heliga skrifter läggs ansvaret på människan. Detta bidrar med en ny 

dimension vad det gäller uppkomsten av dessa normer vilket verkar för en problematisering. 

Detta är något som även stöds av Butler och hennes genusteori där hon menar att 

könsnormerna växt fram under en lång tid av patriarkat92.  

Inom ”Religion 1 för gymnasiet” visades ofta den variation som kan finnas inom religionerna. 

Att ge uttryck för att anhängarna inom de olika religionerna kan ha olika åsikter gällande kön 

och normer och uppfatta saker på olika sätt i samband med både kulturella och religiösa 

föreställningar är något som är viktigt för att problematisera inte bara religionerna och dess 

anhängare utan även temat kön. Genomgående för detta verk uppmärksammades en vilja att 

ifrågasätta inte bara de köns- och genusnormer som finns utan även deras ursprung och 

friställa dem från det religiösa. Att individualisera ansvaret för dessa normer och bryta fokus 

från religion till kultur och bevisa normerna som en enbart mänsklig konstruktion var något 

som uppfattades som viktigt i denna lärobok.  

Gällande ”Religion och sånt 1” kan det uppmärksammas att temat kön behandlas i 

förhållande till de olika religionerna, dock i varierande grad. Stundvis blir könsmedvetenheten 

inom de olika avsnitten bristande, främst då gällande judendomen. Även inom de mindre 

                                                 
89 Lennart Göth, Katarina Lycken Rüter & Veronica Wirström, Religion 1 för gymnasiet (Stockholm: 
Natur & Kultur, 2014), 48. 
90 Jmf 1.6.2. 
91 Jmf 1.1. 
92 Jmf 1.6.2. 
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religionerna visas en könsmedvetenhet, eftersom dessa religioner ges ett mindre utrymme i 

texten ges könstematiken av naturliga skäl även ett mindre utrymme inom dessa religioner. 

Temat kön behandlas upprepade gånger gällande livsåskådningar, bland annat behandlas den 

problematik som olika könsnormer och tankar gällande genus kan ge upphov till. Vid ett fåtal 

tillfällen upprätthåller boken dock de normer och genusordningar som finns i samhället 

genom att beskriva kvinnor med egenskaper som utifrån de stereotyper som finns kan ses som 

typiskt manliga och kvinnliga, i de exempel som ges porträtteras en ”typisk” man och kvinna 

vilket förstärker de fördomar som finns gällande män och kvinnor. Manligt och kvinnligt kan 

här upplevas stå som motsatser, något som Harding kritiserar i sin genusteori. Med detta 

menar Harding att det manliga då ses som överordnat det kvinnliga vilket befäster mannen 

som norm.93 

Könsidentitet är det man känner sig som. De flesta identifierar sig med sitt 

biologiska kön. Men en transsexuell person är inte bekväm i sin kropp och kan 

därför vilja genomgå en operation där det biologiska könet ändras.94 

Detta är ett exempel på ett av fåtalet tillfällen då boken behandlar transsexualitet, ett ämne 

som endast två 95  av dessa fyra läroböcker behandlade. Denna beskrivning av vad 

transsexualitet innebär är dock bristfällig då fokus ligger på det fysiska. Transsexualitet 

beskrivs även vid ett annat tillfälle i boken och då i samband med definitionen av HBTQ96, 

här behandlas fler aspekter än den fysiska såsom den psykiska och kulturella. 

I ”Religion och sånt 1” uppmärksammades en variation inom de olika avsnitten gällande hur 

intensivt temat kön behandlades. Stundvis kunde könsmedvetenheten inom de olika avsnitten 

upplevas som bristande, främst då inom judendomen då temat kön inte behandlades i någon 

vidare utsträckning. Detta kan bero på att andra teman, såsom etnicitet, tog en större och mer 

avgörande roll inom kapitlet beträffande judendomen. En könsmedvetenhet kunde dock 

uppmärksammas genomgående genom boken. Inom denna lärobok uppvisades en vilja att 

problematisera temat kön samt försöka motverka de könsnormer som finns idag. Dock 

uppmärksammades även ett tillfälle där de exempel som gavs snarare bidrog till att 

upprätthålla dessa normer. 

”Religion 1” behandlar också temat kön. Könstematiken tas upp i förhållande till de 

religioner som boken porträtterar samt i ett separat kapitel. Inom de asiatiska religionerna är 

dock könsaspekten svag och det ges en otydligt bild av temat kön inom kulturerna. Denna bok 

behandlar även religion i förhållande till vetenskap, även här framkommer könsproblematiken 

om än småskaligt. Könstemat behandlas mer utvecklat i bokens avslutande del, där både kön 

och genus tas upp, ämnet behandlas här grundligare och man får en djupare inblick i vad kön 

och genus är samt hur de kan påverkas av den kultur vi lever i. 

                                                 
93 Jmf 1.6.2. 
94 Börje Ring, Religion och sånt 1 (Stockholm: Liber AB, 2013), 17. 
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”Man föds inte till kvinna, man blir det” slår Simone de Beauvoir fast i boken ”Det 

andra könet”. Hon vägrade acceptera den traditionella kvinnorollen och levde fri, 

ogift och barnlös.97 

Detta citat visar på en del av problematiken gällande könsroller, det finns en underliggande 

kulturell betingning som gett oss dessa könsroller. Snarare än att formas och definieras utifrån 

vårt biologiska kön så görs detta utifrån vårt sociala kön. Även Butler uppvisade ett sådant 

tänkande, hon menade att när begreppet kön teoriserades så gav det upphov till manligt och 

kvinnligt, dessa begrepp tillskrevs olika värden och egenskaper såsom mjukt eller hårt och 

dessa gick sedan vidare till att beskriva vad som var manligt eller kvinnligt oavsett kön. På 

detta sätt blev det även möjligt för samhället att konstruera olika könsidentiteter baserat på 

beteende snarare än bilogi.98 

Judendomen är ursprungligen en patriarkalisk (mansstyrd) religion. Även om man 

och kvinna betraktas som jämlika så har mannen fler religiösa uppgifter. Bara män, 

minst tio stycken, kan bilda en församling. Kvinnans uppgift är i första hand att 

vara maka och mor och äktenskapet är en religiös handling.99 

Detta avsnitt visar hur temat kön kan tas upp inom kapitlet som behandlar judendomen. Här 

behandlas kön och de skillnader som kan finnas mellan könen inom religionen. Fokus inom 

detta kapitel låg på beskrivningen av hur det är snarare än varför det ter sig på detta sätt. Vi 

får i texten veta att man och kvinna betraktas som jämlika inom judendomen, men att män 

och kvinnor har olika uppgifter samt olika ansvar. Det ges dock ingen ytterligare bakgrund till 

detta, vad säger de heliga skrifterna? Hur motiveras dessa skillnader mellan könen inom en 

jämställd religion? Här missar författaren en möjlighet att gå djupare in på könstematiken 

inom judendomen och diskutera de bakomliggande orsakerna till att män och kvinnor ges 

olika roller och då även betraktas på olika sätt. Inom detta avsnitt upplevdes 

könsmedvetenheten som frånvarande då fokus till stor del låg på andra teman.  

Slutligen ser vi till ”Religion 1&2 Liv och mening” och hur denna bok hanterar temat kön. 

Temat kön behandlas i förhållande till religion, dock i varierande grad. Inom judendomen 

framkommer könsproblematiken endast svagt medan den är mer påtaglig i avsnittet som 

behandlar islam. I bokens avslutande del som handlar om att leva tillsammans får temat kön 

en central roll, könstematiken tas här upp ofta och då i relation till olika kulturer och normer. 

Temat kön tas här även upp i relation till olika religioner och bilden av kvinnan och mannens 

ställning inom dessa religioner förtydligas då från tidigare kapitel. 

Muslimer förnekar ofta att kvinnan är undertryckt i islam – och att hon då skulle 

vara ofriare än den västerländska kvinnan. De menar att kvinnorna själva har 

önskat och är nöjda med det livsmönster de lever efter. Islam utgår efter 

kvinnornas och männens olika natur. Man och kvinna är inte lika och det tar islam 

hänsyn till, säger man. Kvinnornas natur gör dem mer lämpade att sköta barn och 
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hem. Män är mindre känslostyrda och passar därför att ta hand om samhällets 

gemensamma angelägenheter och att driva företag.  

Att kvinnor ändå är förtryckta i vissa muslimska länder beror på uråldriga manliga 

traditioner som levt kvar. I Koranen och inom islam är kvinnor och män jämlika. 

Förtryck av kvinnor har inte med religion att skaffa, säger man.100 

Denna passage är tagen ur kapitlet om islam och visar temat kön ur flertalet perspektiv, vi får 

en inblick i den västerländska tanken kring kvinnans roll inom islam, och jag vill påstå att det 

är denna som dominerar detta citat. Författaren använder en terminologi som drar tankarna till 

att det västerländska perspektivet är det som är det som är korrekt i frågan och att muslimer 

förnekar detta perspektiv snarare än anammar ett eget med egna åsikter om temat kön. Vi får 

även en inblick i den inhemska perspektivet där detta förklaras utifrån ett muslimskt synsätt. 

Dock framkommer här upplevelsen av att detta är något författaren vill belysa som felaktigt. I 

detta stycke får vi även observera temat kön ur både ett religiöst och kulturellt perspektiv och  

får en inblick i hur dessa samspelar samt hur detta kan påverka könsrollerna inom denna 

religion. Stycket visar även på variation inom religionen vilket är något som är viktigt då inte 

alla muslimer nödvändigtvis tänker på samma sätt kring denna problematik. I förhållande till 

genusteori stödjer även detta Butlers tankar om att människan genom historiska och kulturella 

perspektiv verkar för att upprätthålla och rättfärdiga skillnader mellan könen snarare än 

motverkar dem101. 

Under vedatiden tycks kvinnorna ha haft en betydligt starkare ställning än de 

senare har fått. Med tiden blev mannen familjens härskare och kvinnan fick en 

underordnad roll. Hon skulle ta hand om hem och barn medan mannen skötte 

samhälleliga uppgifter och såg till att familjen fick inkomster. ... Bland 

välutbildade är förstås könsrollerna mindre tydliga och liknar mer förhållandena i 

västländerna. ... Flickor går i skola i nästan samma utsträckning som pojkar. Det är 

vanligt att kvinnor har arbete utanför hemmet. Kvinnor kan också nå ledande poster 

på olika områden.102 

Detta stycke beskriver kön i förhållande till hinduismen, här får vi både en historisk och 

nutida inblick i könsrollerna som kan finnas inom denna religion. De olika roller som kan 

tillskrivas män och kvinnor beskrivs och det ges en förståelse för hur dessa olika roller kan 

betraktas idag. Stycket som helhet uppvisar en viss könsmedvetenhet inom hinduismen och  

det talas inte bara om de könsroller som finns utan även om hur kvinnans roll förbättras. 

Sammanfattningsvis kan vi se att alla dessa böcker behandlar temat kön i förhållande till de 

olika religionerna. Böckerna tar upp temat kön i olika utsträckning. Ett mönster gällande alla 

dessa böcker var dock att kön inom judendomen inte behandlades i lika stor utsträckning som 

inom de övriga religionerna. Judendomen beskrevs kortfattat som en jämställd religion där 

skillnaderna mellan könen inte hade med kön i sig att göra. Denna beskrivning i förhållande 

till temat kön upplevdes av mig som begränsad i alla dessa läroböcker. Förklaringen till detta 
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fenomen som var genomgående genom alla dessa böcker kan vara att temat kön hamnar i 

skymundan då temat etnicitet tar en så pass betydande roll inom just denna religion. 

Judendomen som etnisk grupp och deras status som utvalt folk är något som varit väldigt 

viktigt inom denna religion vilket även ger en logisk grund för att etnicitetstemat är det som 

framkommer starkast inom denna. Detta är inget att betrakta som negativt, dock skulle en 

utveckling av könstematiken bidra till en bättre förståelse av judendomen. En beskrivning 

kring varför det finns vissa skillnader mellan könen samt hur de motiveras. Detta är inte heller 

något som skulle inskränka på etnicitetstemats utrymme. Gemensamt för dessa böcker är att 

de alla tar upp temat kön även utanför religionerna, detta kan vara i ett avsnitt specifikt 

inriktat på kön eller mer allmänt inriktat på livsåskådningar. Dessa avsnitt har gemensamt att 

de går in på temat kön på en djupare nivå och man får en bredare förståelse för detta.  

3.1.3 Problematiseras temat kön? 

När det talas om ett ämne såsom kön i förhållande till ämnet religion är det viktigt att både 

läraren samt författare problematiserar detta tema. Dels för att uppmuntra till tankar och 

reflektion kring dessa könsroller samt deras uppkomst, och dels för att visa på variation inom 

de olika religionerna för att motverka stereotypiska tankar och fördomar. Därför presenteras 

nedan ett antal exempel som visar hur temat kön kan problematiseras inom dessa  fyra 

läroböcker. 

Enligt skolans värdegrund 103  är det viktigt att skolan tar en aktiv roll när det gäller att 

uppmärksamma och problematisera könsnormer. En lärobok som bidrar till just denna uppgift 

är ”Religion 1 för gymnasiet”. Nedan följer två exempel som visar hur temat kön kan 

problematiseras i denna lärobok; 

Vissa normer kan kännas fel eller föråldrade. De kanske hindrar oss från att vara 

som vi är. Till exempel traditionella normer för hur kvinnor och män bör vara och 

bete sig.104 

Citatet belyser problematiken med könsnormer. Att belysa och visa att det finns en problemtik 

gällande temat kön syftar även till problematisering och ett reflektivt tänkande. I detta citat 

behandlas just temat kön och det belyses att dessa normer kan vara ett problem. Även detta 

kan relateras till genusteoretiska grunder, Butler talar exempelvis om mannen som norm och 

hur denna norm uppstått genom att den manliga konstruktionen är den som tagits för given. 

Att denna norm uppstått under en lång tid av patriarkat är även det något som Butler 

betonar105. 
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Att tala om Gud som ”han” eller ”hon” är också att ge fel bild av Gud, för Gud står 

över mänskliga uppdelningar i kön.106 

I detta citat belyser författaren temat kön som en mänsklig konstruktion. Att visa temat kön på 

detta sätt sätter fokus på den kulturella snarare än den religiösa aspekten, det vill säga att det 

är kulturen snarare än religionen som belyses, och bidrar till en problematisering av temat kön 

i förhållande till de religioner som beskrivs. Eleverna får här möjligheten att fundera kring hur 

dessa könsnormer uppkommit och varför.  

”Religion 1 för gymnasiet” problematiserar även temat kön genom att belysa att det finns en 

problematik gällande detta. Temat kön tas upp ofta107 i boken och belyser de könsnormer vi 

kan finna inom olika kulturer. Ett problematiserande tänkande uppmuntras även genom 

reflekterande frågor gällande kvinnan och mannens roller samt hur olika normer påverkar oss. 

Könstematiken är närvarande genom hela boken vilket även är något som bidrar till 

problematiseringen, att låta temat kön ta en så pass stor roll i texten är något som 

uppmärksammar vikten av detta tema och därmed även upprätthåller ett reflekterande 

tänkande hos eleverna. 

Följande citat kommer från ”Religion och sånt 1” och är en anekdot som uppmuntrar till ett 

problematiserande och reflekterande tänkande hos eleverna då den manliga och västerländska 

normen utmanas.  

Det var en man som hade mött Gud. 

Hans vänner var sprickfärdiga av nyfikenhet. 

 ”Hur var Gud?” 

Mannen svarade: 

 ”Hon var svart.”108 

Här visar författaren på en vilja att utmana de normer som finns i samhället genom en anekdot 

som utmanar de normerande och stereotypiska egenskaper som kan finnas. Här utmanar 

författaren både den manliga och den västerländska normen där Gud ofta beskrivs som en vit 

man. 

Följande citat kommer från boken ”Religion 1” och är ett exempel på hur temat kön kan 

problematiseras. 

Enligt traditionen är kvinnan beroende av en mans beskydd. I en över 2000 år 

gammal Vedaskrift, Manus lag ... föreskrevs: ”Kvinnor måste hedras och prydas av 

sina fäder, bröder, män och svågrar. Dag och natt måste kvinnorna hållas i 

beroende av sina män och övervakas. Fadern beskyddar henne i barndomen, 

mannen beskyddar henne i ungdomen, hennes söner beskyddar henne i 

ålderdomen.” 

 Det moderna Indien är en demokrati. Kvinnor är politiska ledare och finns i 
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traditionellt manliga yrkesroller. Men traditionen är stark, framför allt på 

landsbygden. ... Jämför med vårt samhälle. Här har också funnits – och finns 

kanske fortfarande – traditioner om skillnader mellan män och kvinnor… 

1. Innebär vårt samhälles uppdelning i manligt och kvinnligt orättvisor mellan 

könen? 

2. Vad kan orsaken vara till att traditionella religiösa föreställningar ofta ger män 

och kvinnor olika roller?109 

Detta stycke ingår i bokens uppgifter som med jämna mellanrum bryter av avsnitten. 

Författaren behandlar temat kön både historiskt och nutida och ger en bra beskrivning av 

problematiken gällande kön och könsroller. Texten relaterar även till det västerländska 

samhället och riktar elevernas tankar till vilka könsskillnader som finns i vårt samhälle. 

Författaren sätter även temat kön i förhållande till religion med den andra frågan då man 

behandlar könstemat från ett religiöst ställningstagande. Här uppmuntras eleverna till att 

reflektera kring vad som ligger bakom dessa könsskillnader, varför de har uppkommit? 

Eleverna får här även möjligheten att tänka utifrån ett tidsperspektiv, hur såg samhället ut då 

dessa skillnader mellan könen uppstod och varför har de följt med in i dagens samhälle? I 

denna bok uppmärksammades en viss problematisering gällande temat kön. Författaren 

ställde ett antal reflekterande frågor gällande huruvida vårt samhälle är jämställt eller om det 

även här finns skillnader mellan könen. Varför könsskillnader uppstått i vår och andra 

kulturer var även i fokus. Här visar författaren denna tematik som något som ligger nära oss 

snarare än är oss främmande. Att uppmuntra till ett reflekterande tänkande kring denna 

problematik är första steget mot ett mer jämställt samhälle. Att problematisera dessa 

könsskillnader utifrån ett jämställdhetsperspektiv kräver dock även en problematisering samt 

förklaring av jämställdhet, något som inte framkommer särskilt tydligt inom denna bok. Detta 

relaterar även till Hedlins tankar om jämställdhet där hon menar att vårt samhälle ofta 

betraktas som jämställt trots att det även här kan uppmärksammas könsskillnader och 

genusnormer110. 

Även i ”Religion 1&2 liv och mening” är problematiseringen av temat kön något som får 

utrymme i texten. För att belysa hur temat kön kan problematiseras i denna bok följer nedan 

två exempel; 

2. Bläddra i koranen och se vad den säger om könsroller. Jämför med exempelvis 

Predikaren 7:27 i Bibeln: ”Detta har jag funnit: Bittrare än döden är kvinnan, hon 

är en snara, hennes hjärta är ett nät, hennes armar är bojor. Den som behagar Gud 

kommer undan, men syndaren blir hennes fånge.” 

3. Har koranen liknande verser, som uttrycker en nedvärderande syn på kvinnan? 

Leta också texter som uttrycker motsatsen!111 
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Dessa två frågeställningar finner vi i anslutning till kapitlet som behandlar islam. Här 

behandlas ämnet könsroller vilket exemplifieras med hjälp av ett citat. Det som i dessa 

frågeställningar verkar för problematisering är det faktum att eleverna uppmuntras till att 

undersöka vad det står om könsnormer i de heliga texterna, att uppmärksamma att det finns 

olika könsnormer uppmuntrar till en jämförelse mellan olika könsroller och olika kulturer. 

Detta bidrar sedan i sin tur till frågeställningar gällande varför olika kulturer kan ha olika 

könsnormerande roller. Citatet som ges i den första frågeställningen visar en mörk bild av 

kvinnan och detta citats natur kan i sig ge upphov till en problematisering då detta till stor del 

skiljer sig från den västerländska synen på kvinnan. Att eleven ombeds leta texter där kvinnan 

beskrivs på ett annat sätt visar på variation inom religionerna, även här blir 

problematiseringen en viktig del då man måste ifrågasätta dessa texters auktoritet och 

uppmärksamma det faktum att de är skrivna av människor som levde i ett samhälle som 

skiljer sig från dagens.  

Enligt skapelseberättelsen var det Eva som lät sig luras av ormen och förledde 

också Adam i synd. I Bibeln är det män som fått ta emot de viktiga 

uppenbarelserna. Ingen kvinna valdes till Jesu lärjunge. Paulus säger att kvinnan 

ska tiga i församlingen och vara underordnad mannen. Är denna syn rätt eller ska 

man och kvinna vara jämlika och ha samma möjligheter att till exempel fungera 

som präst eller pastor?112 

Denna passage visar en bild av problemtiken inom temat kön, att kvinnan ofta har en 

underordnad roll och att hon inom religionen ofta kan få en lägre ställning än mannen. Detta 

uppmärksammar temat kön och de könsskillnader som kan finnas mellan kvinna och man. 

Författaren behandlar vidare detta med en frågeställning gällande huruvida detta är rätt, om 

kvinnan verkligen förtjänar att vara underställd mannen? Detta syftar till problematisering då 

det öppnar upp för en diskussion som behandlar om det verkligen finns belägg för dessa 

uppdelningar mellan könen. Eleverna får här själva ta ställning till jämställdhet och diskutera 

kring vad denna innebär. Utifrån Hardings genusteori vet vi att det finns olika nivåer i 

samhället där en förändring måste ske för att jämställdhet ska kunna uppstå, en samhällelig, 

en organisatorisk samt en individuell.113 Citatet ovan behandlar alla dessa nivåer, och ger 

därmed goda förutsättningar för problematisering. 

Inom ”Religion 1&2 liv och mening” behandlas temat kön varierat. I denna text 

uppmärksammades en frågeställning gällande huruvida skillnaderna mellan könen är 

befogade, om kvinnan förtjänar att vara underställd mannen? Detta öppnar upp för en 

diskussion som behandlar om det verkligen finns belägg för att det ska finnas uppdelningar 

mellan könen. Eleverna får här själva ta ställning till jämställdhet och diskutera kring vad 

denna innebär. Detta gjordes utifrån ett citat som behandlade Paulus och uttalanden han gjort 

som porträtterat kvinnan som underordnad. Det uppkommer dock en problematik i att 

behandla Paulus uttalanden gällande kvinnor utifrån en så pass ensidig bild. Paulus uttalade 

sig ofta om kvinnans ställning och beskrev henne ofta som underställd mannen dock fanns det 
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även tillfällen då han uttryckte det motsatta och predikade för att alla människor, oavsett man 

eller kvinna, hade samma värde i Guds ögon. För att till fullo problematisera Paulus 

uttalanden är det viktigt att belysa att han även gjort sådana uttalanden.114 

Avslutningsvis finner jag det viktigt att poängtera att då två av dessa verk inte nämner 

alternativa kön så avgränsas begreppet kön till endast man och kvinna. Detta är något som 

inte är representativt vare sig för vår kultur eller andra. Den transsexuella läggningen är en 

som finns både i vår och andra kulturer, vare sig den är vanlig eller ovanlig, accepterad eller 

ej. Att på detta sätt utelämna vissa könsgrupper kan då ses som att inte syfta till respekt för 

olikhet. I GY11 uttrycks vikten av att ingen ska diskrimineras på grund av kön eller 

könsöverskridande tillhörighet115. Detta är då något som det kan upplevas att dessa verk 

misslyckas med då den transsexuella läggningen uteblir och människor identifieras som 

antingen man eller kvinna.  

3.1.4 Finns det stereotypa/fördomsfulla inslag gällande temat kön? 

Utifrån de genusteorier som presenterats kan det uppmärksammas att vissa egenskaper kan bli 

normerande för särskilda grupper. Utifrån de stereotyper och könsnormer som finns kan det 

då uppstå en förväntan kring hur olika grupper ska bete sig, såsom män och kinnor116. I dessa 

böcker fanns det ett exempel på där temat kön porträtterades utifrån stereotypa tankar 

gällande vad som är manligt och kvinnligt. Detta exempel finner vi i ”Religion och sånt 1”. 

Författaren vill här visa olika moraliska problem genom att beskriva en dag i ett ungt pars liv 

där man får följa dem genom olika händelser.117  

I denna berättelse porträtteras kvinnan, Eva, med egenskaper som kan anses vara typiska för 

en kvinna utifrån de normer och stereotyper som finns, hon är en ambitiös student, hon är den 

undergivna i förhållandet, hon är snäll och omhändertagande. Mannen, Adam, å andra sidan 

är inte en ambitiös student, han är oärlig, han är den dominanta i förhållandet, han är 

hetlevrad och dominerande och han har svårt för att uttrycka sina känslor. Dessa egenskaper 

korresponderar mot det som, utifrån de normerande tankar och stereotyper som finns, kan 

anses vara typiskt manligt och kvinnligt i vårt samhälle. 

Att porträttera Adam och Eva på dessa sätt bidrar till att upprätthålla dessa könsnormer 

gällande hur kvinnor och män ”ska” vara. Även här är det viktigt att ta Harding i beaktande 

och hennes genusteori som behandlat manligt och kvinnligt. Att manligt och kvinnligt ofta ses 

som motsatspar och att de manliga egenskaperna i och med detta fått en högre status vilket 

även gett mannen en högre status är något som blir viktigt att ha i åtanke.118 

I ”Religion och sånt 1” upprätthålls alltså stundvis de normer och genusordningar som finns i 

samhället genom att beskriva kvinnor som typiskt kvinnliga och män som typiskt manliga, i  

                                                 
114 Svenska bibelsällskapet (2000) Bibel 2000 Stockholm: Verbum, Korintierbrevet 11:11-12. 
115 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. 
(Stockholm: Fritzes, 2011), 5. 
116 Jmf. 1.6.2. 
117Börje Ring, Religion och sånt 1 (Stockholm: Liber AB, 2013), 24-27. 
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vissa av de exempel som ges i boken porträtteras en ”typisk” man och kvinna vilket förstärker 

de fördomar som finns gällande män och kvinnor. Samtidigt kan det även uppmärksammas 

tillfällen i boken då författaren försöker bekämpa dessa könsnormer och visa alternativa sätt 

att resonera. Författaren är tydlig i sina resonemang gällande könsnormer och bemöter dessa 

på ett bra sätt för att syfta till att bryta normen och ge upphov till en problematisering. Det 

som upplevs som problematiskt ligger alltså inte i författarens resonemang utan snarare i vissa 

av de fiktiva beskrivningar som ges i boken. Dessa ska dock inte ses som motstridiga då 

författarens resonemang och problematiserande frågeställningar kan stå för sig själva vid en 

problematisering av temat kön och de könsnormer som finns. Beskrivningen av de fiktiva 

karaktärerna ger snarare en fingervisning till hur även författaren är påverkad av samhällets 

könsnormer men stör inte med de normbrytande resonemangen.  

”Religion och sånt 1” var även en av de böcker som behandlade den transsexuella 

läggningen. Dock är beskrivningen av vad transsexualitet innebär väldigt kortfattad. Denna 

beskrivning ger uppfattningen om att transsexualitet endast är något fysiskt, att man vill ändra 

sitt biologiska kön. Boken missar här att ta upp det som går bortom det fysiska, att det kan 

handla om att ändra sin sociala roll och även vara en mer psykisk upplevelse. Transsexualitet 

nämns totalt två gånger i denna bok, vid det andra tillfället i definitionen av HBTQ vilket 

speglar en mer rättvis bild av begreppet då även den känslomässiga aspekten inkluderas. 

Transsexualitet är dock ett begrepp som måste framkomma tydligare i boken för att he en mer 

rättvis beskrivning av transsexualitet och även av temat kön. Det kan debatteras huruvida 

behandlingen av transsexualitet i denna kontext är något positivt eller negativt. Att begreppet 

behandlas och tas upp är viktigt för att belysa dess status som kön. När beskrivningen blir 

bristfällig uppstår dock ett problem i det att förståelsen som eleverna får för detta begrepp kan 

bli felaktig. Problematiken inom detta blir då om det goda uppväger det onda, bör begreppet 

transsexualitet behandlas om det inte ges ett tillräckligt utrymme för en rättvis beskrivning 

eller ska det ses som en seger i sig att detta begrepp börjat tränga in i läroböckerna? 

Tillskrivandet av typiska egenskaper för ett visst kön eller sexuell läggning är det som ger 

upphov till en stereotyp. Här är det då endast ett fåtal egenskaper som är i fokus och som får 

vara definierande för hela gruppen119. Beskrivningen av transsexualitet i denna bok löper en 

risk för just detta. Då den transsexuella läggningen behandlas så pass kortfattat finns en risk 

att endast ett fåtal egenskaper blir representativa för hela den transsexuella läggningen och 

gruppen. Detta i sin tur skulle, utan kompletterande information, kunna ge upphov till ett 

stereotypiskt tänkande hos eleverna. 

3.2 Tema sexualitet 

3.2.1 Behandlas temat sexualitet? 

Undersökningen visade att temat sexualitet behandlas i alla dessa läroböcker i bemärkelsen 

hetero- eller homosexuell samt när det gällde sex före äktenskapet, dock i varierande 

utsträckning. Gemensamt för dessa böcker är att sexualitetstemat behandlas i ett separat 

kapitel där temat ställs i relation till olika livsåskådningar. I förhållande till de olika 

religionerna som dessa böcker porträtterar framkommer sexualitetstemat i varierande grad. 
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Tre av fyra läroböcker behandlade den bisexuella läggningen i förhållande till 

sexualitetstematiken, i en av dessa böcker behandlades inte denna läggning. 

3.2.2 Hur behandlas temat sexualitet?  

I ”Religion 1 för gymnasiet”, behandlas temat sexualitet. I bokens inledande delar 

framkommer temat endast kort, då främst inom kapitlen som behandlar judendom och 

kristendom. Temat sexualitet utvecklas i bokens avslutande delar där man behandlar religion 

och politik. Ytterligare utveckling fås i det sista kapitlet där sexualitet behandlas noggrant i ett 

eget avsnitt. Här får man en inblick i hur olika kulturer kan behandla sexualitetstematiken, 

samt en utveckling inom temat sexualitets innebörd. I denna bok behandlas även bisexualitet 

vilket är något som breddar sexualitetstemat120. 

Länge ansågs heterosexualitet, att känna sexuell dragning till det motsatta könet 

som det enda normala. Homosexualitet, att känna sexuell dragning till det egna 

könet, betraktades som något onormalt. 

 Först var homosexuella handlingar straffbara. Sedan sågs homosexualitet som 

en sjukdom som skulle behandlas. Efter många års protester och mycket debatt 

avskaffades dessa regler till slut. Men trots det ligger normen kvar hos en del 

människor. De betraktar fortfarande homosexualitet som något onormalt.121  

Detta är ett exempel på hur temat sexualitet behandlas i denna bok, här ges en kort 

genomgång till den fysiska innebörden i dessa två begrepp. Vi får även en inblick i 

problematiken som kan uppkomma då man talar om normer gällande sexualitet. Detta ger en 

breddad bild över hur kulturen och våra föreställningar kring vad som är rätt och fel kan 

påverka hur människor med olika sexuella läggningar behandlas. Här betonas att de normer 

som finns gällande sexualitet är något som är svårt att förändra. Våra föreställningar kring vad 

som är rätt och fel samt de normer som råder i samhället kan påverka hur människor med 

olika sexuella läggningar behandlas. Beskrivningen av detta bidrar även till att bredda det 

kulturella perspektivet då det gäller hur kulturen påverkar hur olika sexuella läggningar 

behandlas. Detta öppnar upp för en diskussion gällande dessa normer, deras uppkomst och 

varför de fortfarande finns i vårt samhälle. Att dessa normer är svåra att förändra är också 

något som framkommer från detta stycke. Utifrån teorin om heteronormativitet kan det dras 

paralleller till det normsystem som påverkar vårt samhälle. Att dessa normer befästs både 

kulturellt, socialt och historiskt bidrar till att de blir svårare att komma ifrån och förändra.122 

Om vi då vänder blicken mot ”Religion och sånt 1”, uppmärksammas det att bokens 

inledande del ger en ordentlig inblick i temat sexualitet då detta är något som behandlas till 

stor del i förhållande till livsåskådningar. Här tas även begreppet bisexualitet upp i 

förhållande till HBTQ. Detta gör att sexualitetsbegreppet breddas, bisexualiteten får dock inte 

en aktiv roll i bokens övriga texter gällande sexualitet. Temat sexualitet tas främst upp i 
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förhållande till judendomen och kristendom och inom dessa religioner är sexualitetstemat 

utförligt beskrivet i förhållande till kapitlets storlek. Sexualitet i förhållande till andra 

religioner behandlas även i detta avsnitt, dock kortfattat. 

Bokstavstrogna hävdar att homosexualitet strider mot det naturliga som Gud skapat 

och ser en homosexuell person som ”en trasig avbild”, där något gått snett, men 

som går att ”bota”. 

 Den katolska kyrkan anser att det finns genuint homosexuella personer, som 

själva inte valt sin läggning, men de är kallade till att leva i kyskhet (avhållsamhet 

från sex). 

         Idag agerar och argumenterar flera grupper inom kyrkorna, inte bara 

homosexuella, för en ny syn och nya attityder … De beskrivningar som finns i 

bibeln, menar man, innehåller allmän kritik av ett ovärdigt och omoraliskt sexuellt 

handlande, och utgör inte främst kritik av homosexualitet. 

 Homosexualitet är en brännande fråga i all världens religioner, allt från 

Rastafarireligionen till buddhismen…123 

Detta stycke beskriver homosexualitet i förhållande till kyrkan, författaren visar här olika 

riktningar som betraktar homosexualitet på olika sätt. Här demonstreras att det kan finnas 

variationer inom hur man ser på homosexualitet. Man trycker även här på att homosexualitet 

är en viktig fråga inom alla religioner. Detta sätter homosexualiteten i en bredare kontext och 

öppnar upp för eleverna själva att forska vidare inom detta tema124. 

Författaren belyser även ett mer nutida perspektiv genom att hänvisa till olika gruppers kamp 

för att det kyrkliga ska acceptera en mängd olika livsstilar. Här menas det att den kritik mot 

sexuella läggningar som finns i bibeln inte främst avråder från homosexualitet utan snarare ett 

omoraliskt sexuellt handlande. Kyrkan måste, utifrån detta, frigöra sig från kulturella åsikter 

gällande homosexualitet, som är bundna i en viss tid, och omfamna en ny syn och nya 

attityder vad det gäller homosexualitet och den kärlek som ligger däri. Detta är en syn som är 

viktig att belysa i diskussionen gällande sexualitet, att det som är tolkat utifrån bibelns skrifter 

inte porträtterar en absolut sanning. Detta belyser även hur dåtidens värderingar kan följa med 

genom tiderna och påverka nutiden vilket ger upphov till tankar om mer modern religiositet 

där människor både kan accepteras för den de är samt ingå i den religiösa kulturen.  

I ”Religion och sånt 1” behandlas den bisexuella läggningen, detta bidrar till att bredda 

sexualitetstemat. Heterosexualiteten är det som upplevs som normen i denna bok och homo- 

samt bisexualitet ställs ofta i relation till heteronormativiteten. Bisexualitetbehandlas ytterst 

kortfattat och nämns endast ett fåtal gånger vilket leder till en känsla av avvikelse. Även den 

homosexuella läggningen upplevs som avvikande i detta verk då den ställs i relation till 

heterosexualiteten som beskrivs som normen. Att vara homosexuell är att inte vara 

heterosexuell, snarare än att uppleve attraktion till det egna könet, och detta är något som 

framkommer tydligt i boken. Detta är något som kan ställas i relation till teorin om 

heteronormativitet. Att den homo- och bisexuella läggningen upplevs som avvikande då den 
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ställs i förhållande till den heterosexuella normen125. Det finns även positiva inslag vad det 

gäller homosexualiteten, författaren visar att olika grupper kan betrakta homosexualitet på 

olika sätt. Det finns alltså variationer inom religionerna där homosexualitet kan ses som både 

gott och ont, rätt eller fel, bra eller dåligt. Att visa på variation inom religionerna är något som 

är viktigt då det inom religioner kan finnas stora skillnader vad det gäller dessa frågor, detta är 

något som bidrar till att motverka en generalisering vad det gäller ideologi inom dessa 

religioner.  

I ”Religion 1”, behandlas temat sexualitet i förhållande till alla de stora religionerna, dock 

ytterst kortfattat och övergripande. Informationen som framkommer här är outvecklad och 

man får ett abrupt avslut på texter där en utveckling skulle verkat förtydligande. Inom de 

mindre religioner som denna bok behandlar tas temat sexualitet inte upp alls. Detta är dock 

något som blir av mindre betydelse eftersom att sex och samlevnad samt homosexualitet tas 

upp i egna avsnitt i bokens avslutande del. Här får man en djupare inblick i problematiken 

kring dessa samt en bättre förståelse för vad de kan innebära inom olika kulturer.  

Homosexualitet har alltid förekommit och i många kulturer har den varit 

accepterad. I den judiska, kristna och islamiska religionen ses homosexualitet 

emellertid som något orätt. Människans sexualitet ses som en garanti för 

människans fortlevnad. Därför betraktas homosexualitet som en synd.126 

Detta stycke behandlar homosexualitet och hur denna läggning kan betraktas inom olika 

kulturer. Det talas här om homosexualitet som något som både accepteras och ses som fel 

vilket ger ett intressant perspektiv och sätter fokus på hur olika kulturer och religioner kan 

bidra till olika tolkningar. Här ges även en bakgrund till varför homosexualitet kan ses som 

något orätt inom vissa religioner. Att författaren även tar upp att homosexualitet är något som 

inte traditionellt accepterats inom judendom, kristendom och islam ger bilden av att detta är 

något som man inte ser som ett problem inom de övriga religionerna. Här nämns nämligen 

inte huruvida andra religioner har en liknande syn på homosexualitet eller att det finns både 

kristna, judar och muslimer som inte ser på homosexualitet som något negativt. Författaren 

bidrar här även till en generalisering då alla de abrahamitiska religionerna klumpas ihop och 

dras över samma kam. Här missar författaren även att visa på den variation som kan 

förekomma inom religionerna. Trots att detta visar på homosexualitet som både accepterat 

och inte accepterat infogas det homosexuella konstant i den avvikande normen.127 Detta är 

något som även Butler vidhåller, att homosexualitet genom tiderna setts som en nedvärderad 

läggning vilket lett till att denna även i modern tid ses som avvikande128. 

I ”Religion 1” förs en varierande diskussion gällande sexualitetstemat. Att sexualitetstemat 

inom denna bok inte framträder särskilt tydligt inom de enskilda religionerna är något som 

gör att detta tema inledningsvis inte upplevs som viktigt eller starkt i den diskussion som förs. 

Däremot behandlas sexualitetstemat ingående i bokens avslutande delar, detta är något som 
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bidrar till att återupprätta dess auktoritet då detta tema nu får en central roll. Vad som är 

intressant gällande denna boks behandling av temat sexualitet är att den religiösa aspekten 

inte framkommer. Sexualitet behandlas inte i förhållande till religionskapitlen utan allt fokus 

gällande detta tema ligger i ett enskilt kapitel. Detta bidrar till att friställa sexualiteten från 

den religiösa aspekten och istället sätta den i ett kulturellt sammanhang. Att behandla 

sexualitetstemat på detta sätt bidrar till att belysa det mänskliga perspektivet vad det gäller 

sexualitet och normer. Att inte behandla sexuella läggningar i förhållande till de olika 

religionerna kan till en början verka ologiskt, men detta blir i slutändan något positivt då olika 

sexuella läggningar och normer får ett tydligare fokus. Den problematik gällande dessa 

normer samt människors olika behandling utifrån dem är något som får en tydligare roll när 

man skalar bort det rent religiösa. Detta leder till en mer djupgående behandling av 

sexualitetstemat. 

Avslutningsvis kan vi se till ”Religion 1&2 liv och mening” där temat sexualitet behandlas , 

dock stundvis kortfattat. I bokens inledande kapitel nämns sexualitet endast när man talar om 

islam och då ytterst kort. Inte heller här får man någon inblick i de religiösa eller kulturella 

föreställningar som kan ligga till grund för detta. Sexualitetsproblematiken utvecklas dock i 

bokens avslutande del, här sätts sexualiteten i en nutida kontext och behandlas både utifrån ett 

religiöst och ett kulturellt perspektiv. Informationen är dock även här kortfattad och detta 

tema är något jag känner är i behov av en komplettering. I denna del behandlas även 

sexualitet i förhållande till olika religioner. Detta uppväger till viss del avsaknaden av det 

sexuella perspektivet i bokens inledande delar. Även det bisexualitet framkommer i denna 

bok, om än  även detta är kortfattat beskrivet. 

I de flesta länder är det förbjudet att leva ut sin homosexuella läggning. Och alla 

världsreligioner ser negativt på kärlek mellan människor av samma kön. 

Homosexuella tvingas smyga och ljuga för att inte bli utstötta ur sina familjer eller 

hamna i fängelse.129 

Detta citat visar på den problematik som de med en homosexuell läggning kan stöta på inom 

olika kulturer. I sin helhet är detta citat mycket generaliserande när det gäller sexualitet i 

förhållande till religion, men det visar även på den utsatta situation som homosexuella kan 

befinna sig i inom olika religioner. Utifrån den norm som skapats gällande homosexualitet 

betraktas denna utifrån olika värderingar och tillskrivs olika egenskaper. Till största del visar 

dessa värderingar homosexualitet som något negativt vilket har lett till en utsatt situation för 

de som befinner sig inom denna norm.130 

I detta verk behandlas även de olika sexuella läggningarna i förhållande till varandra, 

författaren fokuserar här på likheter snarare än skillnader vilket gör att man upplever homo-, 

hetero- och bisexualitet som jämlika. Att betona likheter snarare än skillnader är något som är 

viktigt när det gäller att problematisera sexualitetstemat då fokus oftare ligger på vad som 

skiljer dessa läggningar åt. Att visa på gemenskap och ett samband mellan dessa bidrar till att 
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upplevelsen av dem som skilda åt reduceras vilket i sin tur leder till en större förståelse för 

dessa. Denna förståelse ligger då även till grund för respekt för människors olika sätt att leva. 

Detta är något som ger en objektiv bild av sexualitetstematiken.  

Sammanfattningsvis kan vi notera att dessa böcker alla behandlar temat sexualitet. 

Gemensamt för dessa böcker är att de alla behandlar sexualitet mer ingående i ett separat 

avsnitt snarare än i relation till religion. Där behandlas sexualitet mer utvecklat och på ett 

djupare plan, man får då en bättre bild av vad detta tema innebär. Tre av fyra böcker 

behandlar bisexualitet, dock väldigt kortfattat. En av dessa böcker, ”Religion 1” behandlar 

alltså inte begreppet bisexualitet alls.  

3.2.3 Problematiseras temat sexualitet? 

 
Hur ser en katolik på homosexualitet? Vad säger en katolik om att använda 

kondomer? Svaret är att det beror på vilken katolik man frågar. Precis som i alla 

andra religioner finns det inom kristendomen en rad olika sätt att tolka och förstå 

texter och traditioner. Samma fråga kan alltså få helt olika svar beroende på vem 

man frågar.131 

Detta citat kommer från ”Religion 1 för gymnasiet” och är ett exempel på hur temat sexualitet 

kan problematiseras i denna bok. I detta stycke klargörs det att synen på sexualitet kan variera 

inom kristendomen och dess grenar, man kan således inte dra alla över samma kam. Denna 

variation visar även att det inte finns någon absolut sanning för hur man betraktar olika 

sexuella läggningar inom kristendomen. Här behandlas även tolkningsläran, det är människan 

som tolkar de heliga skrifterna och därmed läggs även mänskliga värderingar in i dessa 

tolkningar. Detta är något som uppmuntrar till problematisering, förståelsen för att dessa 

texter tolkas av människan bidrar till att problematisera det religiösa budskapet.  

Idag agerar och argumenterar flera grupper inom kyrkorna, inte bara homosexuella, 

för en ny syn och nya attityder. Utgångspunkten är att kyrkan måste kunna 

acceptera en mångfald av livsstilar och frigöra sig från kultur- och tidsbundna 

åsikter om homosexualitet, hävdar dessa. De beskrivningar som finns i Bibeln, 

menar man, innehåller allmän kritik av ett ovärdigt och omoraliskt sexuellt 

handlande, och utgör inte främst kritik av homosexualitet.132 

Detta citat finner vi i ”Religion och sånt 1”, här visas ett både då- och nutida perspektiv på 

problematiken gällande temat sexualitet. Här problematiseras inte bara sexualitet utan även de 

heliga skrifterna, tankar väcks om vad det verkligen är som står skrivet. Även här får 

människans tolkningar av de heliga skrifterna en viktig roll och de sätts i ett tidsbundet 

sammanhang som visar hur den dåvarande kulturen kunnat påverka dessa värderingar. Detta 

är något som syftar till att problematisera sexualitetstemat. Utifrån teorin om 

heteronormativitet kan det här dras paralleller till normens utvecklingsförmåga. När en sida 
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av normen förändras följer den andra med, detta bidrar till att upprätthålla normen även i en 

tid av förändring.133 

6. Hur ser er religion och kultur på människans sexualitet? Accepteras sex för 

njutningens skull? Accepteras sex före äktenskapet? Vad händer om kvinnan inte 

är oskuld när äktenskapet fullbordas? Hur ser er religion på homosexualitet och 

samkönade äktenskap?134 

Detta är en uppgift från boken ”Religion 1”, här uppmuntras eleverna att ta kontakt med och 

intervjua personer från olika religiösa samfund. Att uppmuntra eleverna till att söka sig 

utanför läroboken och ta kontakt med olika samfund är något som kan ge eleverna en mer reel 

bild av religionerna då de får samtala med de faktiska utövarna. Det ska dock betonas att 

enstaka utövare inte kan vara representiva för en hel religion. En mängd olika frågor som 

relaterar till sexualitet behandlas och fokus läggs inte endast på homosexualitet, vilket bidrar 

till en heltäckande bild av ämnet sexualitet inom dessa religioner och inte bara gällande hur 

dessa religioner ser på homosexualitet. Dock kan vissa av dessa frågor vara heteronormativa 

då det tydligt är heterosexualiteten som uppges som normen. Detta gäller de två sista frågorna 

i citatet ovan.  

… mellan fem och tio procent av människorna i världen är homosexuella. 

Dessutom finns det ett antal som är bisexuella, det vill säga har förmågan att bli 

förälskade i båda könen.  

 Homosexualitet handlar i första hand inte om sex, vilket en del tycks tro. Det 

gör ju inte heterosexualitet heller. Förmågan att älska och ta emot kärlek, längtan 

efter närhet och gemenskap är den samma oavsett vilken sexuell läggning man 

har.135 

Ovanstående citat kommer från ”Religion 1&2 liv och mening” och uttrycker en 

problematiserande tanke gällande sexualitet. Här behandlas olika sexuella läggningar i 

förhållande till varandra, det problematiseras vad dessa sexuella läggningar innebär och fokus 

ligger på likheter snarare än skillnader. Sexualitet tas i detta stycke upp som fristående från 

kulturella och religiösa värderingar vilket ger en objektiv bild av sexualitetstematiken. Dock 

behandlas inte sexualitetstematiken genomgående genom detta verk vilket utan endast i ett 

fåtal kapitel. Den problematisering som bedrivs är även den begränsad till dessa kapitel vilket 

i sin tur leder till att denna upplevs som begränsad. 

Sammanfattningsvis kan det uppmärksammas att tre av dessa böcker behandlade bisexualitet i 

förhållande till sexualitetstemat. Denna läggning var dock den som framkom minst i verken 

och i ett av dessa verk behandlades inte bisexualitet alls. Att behandla bisexualitet när det 

talas om sexualitet är något som är grundläggande för att inkludera även de människor som 

identifierar sig med denna läggning. Viktigt att poängtera är att sexualitetstemat inte heller 

kan begränsas till endast tre läggningar men då dessa tre är de vanligaste är det logisk på 
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grund av plats- och tidsbrist att det blir dessa tre som står i fokus. Då en av dessa böcker 

avgränsar sexualitet till att vara hetero- eller homosexuell, genom sina beskrivningar av dessa, 

utelämnas även människor med alternativa sexuella läggningar. Detta är något som är viktigt 

att uppmärksamma då skolans värdegrund uttrycker en vilja att inkludera alla grupper i 

undervisningen. Även detta kan relateras till teorin om heteronormativitet. Att utesluta den 

bisexuella läggningen visar även det på en avvikelse. Att denna läggning inte är det som är 

normen tydliggörs av utelämnandet av den bisexuella läggningen136.  

I alla läroböcker kan vi alltså uppmärksamma en viss grad av problematisering gällande temat 

sexualitet. I ”Religion 1 för gymnasiet” och ”Religion och sånt 1” är problematiseringen av 

detta tema tydligare och mer tillfredställande då dessa böcker visar människans påverkan vad 

det gäller sexualitet. De visar även på en variation inom religionerna, vilket uppmuntrar till 

problematisering. Även inom de andra två läroböckerna kan vi se en viss grad av 

problematisering, dock inte i lika stor utsträckning.  

3.2.4 Finns det stereotypa/fördomsfulla inslag gällande temat sexualitet? 

Vid beaktandet av temat sexualitet kan vissa inslag av stereotypiska eller fördomsfulla tankar 

uppmärksammas. Dessa gäller främst de tillfällen där heterosexualiteten porträtters som 

normen och då homosexualiteten visas som något avvikande. Denna porträttering var något 

som framkom i ”Religion 1” där eleverna uppmanades att ta kontakt med olika samfund 

utifrån färdigställda intervjufrågor gällande sexualitetestematiken. För dessa frågor låg fokus 

stundvis på heterosexualiteten och den homosexuella läggningen framställdes som avvikande. 

Vad det gäller ”Religion 1&2 liv och mening” trycker författaren stundvis på att alla 

världsreligioner ser på homosexualitet som något negativt. Att det kan förekomma variationer 

inom religionerna är inget som framkommer här och är en möjlighet som författaren till boken 

missar att ta. Världsreligionernas syn på sexualitet upplevs som generaliserande och det 

framkommer ingen vidare problematisering av sexualitetstemat. Vad som dock framkommer 

ur detta är en bild av den utsatta situation som människor med olika sexuella läggningar kan 

befinna sig i inom dessa religioner. Uppmärksammandet av detta är något som är av stor vikt 

eftersom att strävandet för respekt och likvärdighet för olika grupper bygger på ett erkännande 

av dessa problemsituationer.  

En brist gällande hur temat sexualitet behandlas i förhållande till de olika religionerna kan 

uppmärksammas i böckerna. De stycken som behandlar sexualitet är mycket kortfattade när 

de ställs i relation till de olika religionerna, här ges det varken förförståelse eller bakgrund till 

varför specifika åsikter kan uppkomma inom olika religioner. Det ges inte heller någon vidare 

problematisering i dessa stycken. Böckernas särskilda avsnitt som behandlar sexualitet är 

således det enda som visar på en mångfacetterad och problematiserande bild av temat 

sexualitet.  
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Barnen ses som mannens egendom och måste fostras enligt islams principer. 

Homosexualitet är inte tillåtet och anses strida mot naturen. I princip är det 

förbjudet för en man att avsäga sig islam137. 

Synen på sexualitet inom hinduismen är ganska fri, men det hinduiska 

patriarkaliska samhället har en annan syn. Pojkar och framför allt flickor får inte ha 

sexuella förbindelser före äktenskapet. Homosexualitet förtigs, men är inte 

straffbart.138 

Dessa två citat ger en övergripande bild över hur temat sexualitet kan behandlas i relation till 

religion. Kortfattat och outvecklat, utan någon vidare problematisering. Detta är något som är 

en brist i dessa läromedel vad det gäller detta tema. 

Ytterligare något som kan ses som bristfälligt inom temat sexualitet och dess behandling i 

läroböckerna är hur den bisexuella läggningen behandlas. I tre av fyra läroböcker beskriver 

man vad den bisexuella läggningen är, oftast tas dock inte denna upp som exempel utan man 

lämnar av efter definitionen och begreppet nämns sällan igen. I en av de fyra läroböckerna, 

Religion 1,  nämndes inte begreppet bisexualitet alls utan man talade uteslutande om hetero- 

och homosexualitet. Att på detta sätt utelämna en sexuell läggning är en avsevärd brist i detta 

läromedel eftersom det är av stor vikt att behandla olika sexuella läggningar på samma sätt 

och med samma värde. När denna sexuella läggning utelämnas avgränsas sexualitet i denna 

bok till att endast inkludera homo- eller heterosexualitet. Detta bidrar i sin tur till att 

upprätthålla den heterosexuella normen.139 

Det fanns alltså exempel på generaliserande och outvecklade porträtteringar inom temat 

sexualitet i dessa läroböcker och det kan även uppmärksammas vissa brister i hur detta tema 

behandlas. Just bearbetningen av bisexualitet samt hur sexualitet i allmänhet behandlades i 

relation till de olika religionerna var det som starkast framkom som ett problem i dessa 

läromedel. 

3.3 Tema etnicitet 

3.3.1 Behandlas temat etnicitet? 

Temat etnicitet behandlas i alla fyra läroböcker, detta tema är dock inte lika uttalat som de 

andra två temana är när det gäller terminologi och rubriker. Etnicitetstemat framkommer  

istället genom hela böckerna när religioners traditioner och ursprung behandlas, men främst 

när det är de mindre religionerna, såsom de asiatiska eller naturnära religionerna, som står i 

fokus. Etnicitetstemat framträder som tydligast när judendomen behandlas. 

3.3.2 Hur behandlas temat etnicitet? 

I ”Religion 1 för gymnasiet” behandlas temat etnicitet främst i förhållande till judendomen, 

de asiatiska religionerna, såsom daoismen, och de naturnära folkens religioner, där naturen är 

centralt inom kulturen. Detta tema framkommer även när det talas om religion i förhållande 
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till kultur. Inom dessa avsnitt belyser man olika gruppers historia, samt de traditioner och 

värderingar som ger dem en gruppsammanhållning. Inom dessa avsnitt framkommer även en 

medvetenhet vad det gäller variationen inom dessa etniska grupper, att vad som gäller för 

många inte nödvändigtvis gäller för den enskilde. Även inom de övriga religionerna som 

behandlas framkommer etnicitetstemat, och de traditioner och vad som håller samman dessa 

religioner är något som framträder. Betraktar vi detta i förhållande till teorin om andrafiering 

kan vi uppmärksamma vikten av att tala om dessa grupper utifrån ett objektivt synsätt för att 

motverka fördomar. Detta är även av stor vikt när man talar om traditioner och värderingar 

som skiljer sig från dem inom den egna kulturen. Detta för att även dessa kan porträtteras som 

andrafierande om de framställs som konstiga eller främmande.140  

Olika generationer kan klä sig på olika sätt. Det kan röra sig om olika kulturer. 

Man vill markera att man kommer från ett speciellt land eller tillhör en speciell 

grupp i samhället. Det kan röra sig om olika religioner - genom klädedräkten visar 

man vad man tror på. Kläderna kan vara ett sätt, av många, att visa vilken grupp 

man vill tillhöra. 

 Men det är inte så enkelt att man direkt kan avläsa vad den personen menar 

med sitt symbolspråk. Och även om man förstår att det handlar om en viss grupp, 

måste man ändå hålla i minnet att det är stor skillnad mellan grupp och individ. Det 

man anser om en viss grupp av personer kanske inte gäller just denna person.141 

Citatet ovan visar en aspekt av etnicitetsbegreppet, möjligheten att använda sig av ett 

symbolspråk för att visa att man tillhör en specifik grupp. Även detta är något som kan knyta 

samman en grupp och få dem att känna gemenskap med varandra. Här framhålls det faktum 

att man måste se till variationer inom alla grupper. Det är viktigt att skilja individen från 

gruppen och att hålla sig ifrån en generalisering av sagda grupp. Problematiseringen av 

begreppet etnicitet bygger till stor del på att visa att det inom olika grupper finns variationer 

och att vad som gäller för den ena inte nödvändigtvis gäller för den andra. 

I ”Religion och sånt 1” framkommer etnicitetstemat i bokens behandling av de fem stora 

världsreligionerna. Även de mindre religionerna behandlas utifrån en etnisk aspekt såsom de 

naturnära religionerna, de nya religiösa riktningarna samt konfucianism och daoism. 

Författaren behandlar även olika livsåskådningar och etniska grupper, såsom samer. Här talas 

det om kultur och ursprung, om traditioner, riter och värderingar. Vad det är som binder 

samman dessa etniska grupper är det som står i centrum. Temat etnicitet framstår utifrån detta 

som genomgående starkt i denna bok.  

Uppgiften som utvalt folk behöver ingen vara avundsjuk på. Den innebär lidande 

och ett stort ansvar. Gud valde inte judarna till sitt folk för att de var bättre eller 

finare än andra. Gud valde dem enbart av kärlek. Visserligen uppfattade Gud dem 

som ”styvnackade”, det vill säga envisa och egensinniga - och folket var inte 

särkilt stort heller. 
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 ”Ni är ju det minsta folket av alla…”, men han valde just det judiska folket. 

Så berättar Bibeln.142 

Citatet ovan visar hur judarna knyts ihop som ett folk utifrån ett gemensamt ursprung som 

utvalda och är ett exempel på hur etnicitetstemat kan framkomma i boken. 

Även i ”Religion 1” kan vi uppmärksamma etnicitetstemat. Här framkommer detta som 

tydligast i förhållande till de fem stora världsreligionerna. Det talas om ursprung, kultur, 

traditioner och de heliga skrifterna vilka skapar en känsla av gemenskap för individerna inom 

de olika etniska grupperna. De naturnära religionerna behandlas inte i denna bok och även i 

de avsnitt där mindre religioner behandlas lyser etnicitetstemat med sin frånvaro. 

Etnicitet är ett begrepp som beskriver de sociala processerna som uppstår mellan 

etniska grupper – folkslag, nationer, religiösa grupper. 

 I olika politiska och ekonomiska sammanhang försöker ofta grupper hävda 

och markera sin etniska tillhörighet, sin etnicitet. Detta kan ibland leda till 

konflikter. (sida 134) 

Detta citat är ett exempel på hur begreppet etnicitet definieras i denna lärobok. Författaren 

vill här belysa vad som menas med etnicitet samt hur etniciteten kan påverka det sociala och 

kulturella livet.  

I ”Religion 1” framträder det etniska perspektivet i varierande grad. Då de mindre 

religionerna står i fokus framkommer inte etnicitetstemat särskilt starkt. Dessa gruppers 

ursprung, traditioner, territorium, språk eller andra aspekters som binder dem samman som 

grupp framkommer väldigt svagt om alls. Detta leder till att förståelsen för dem som etnisk 

grupp blir bristfällig och så även förståelsen av etnicitetsbegreppet.  

Avslutningsvis undersöks ”Religion 1&2 liv och mening”, etnicitet behandlas här i relation 

till de fem stora världsreligionerna, det talas då om ursprung, heliga texter och traditioner. Här 

beskrivs det även hur det inom religionen kan finnas variationer beroende på var denna grupp 

är lokaliserad. Ett gemensamt ursprung och liknande värderingar betonas för alla inom de 

olika religionerna, trots att det kan finnas variationer. Utöver världsreligionerna behandlas 

även de asiatiska religionerna i relation till etnicitet, även här beskrivs ursprung och 

traditioner som något viktigt för gruppens sammanhållning. När det gäller de nyandliga 

rörelserna framkommer inte etnicitetstemat lika stark, författaren talar om dessa som grupper i 

förhållande till traditioner och värderingar, detta blir dock kortfattat och det ges ingen vidare 

uppfattning om gruppens ursprung eller vad som knyter dem samman. I bokens övriga delar 

framträder inte etnicitetstemat särskilt tydligt. 

Att ha samma tro skapar gemenskap och sammanhållning mellan människor. Man 

möts i gudstjänsten och firar högtider tillsammans. I islams heliga stad Mecka möts 

pilgrimer från olika delar av världen och upplever en stark närhet och gemenskap. 

 I en frikyrka kan man känna att församlingen medlemmar är som en enda stor 

familj. ”Församlingen är mitt andra hem”, säger många. Gemenskapen kan också 
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bli så stark att man bara umgås med dem som har samma tro, och tar avstånd till 

andra. ”Vi har den sanna tron, andra har fel!” Den känslan leder ibland till 

motsättningar och hat mellan människor.143 

Citatet visar ett exempel på hur temat etnicitet, och då i bemärkelsen religionstillhörighet, kan 

framkomma i ”Religion 1&2 liv och mening”. Här betonas vikten av en gemenskapskänsla. 

Det positiva som kan komma ur  denna gemenskapskänsla, en familjesammanhållning, är 

något som betonas. En annan aspekt framkommer också, att känslan av gemenskap vid 

tillfällen kan ge upphov till negativa konsekvenser. Att det stundvis kan uppstå hat och 

motsättningar mellan människor på grund av olika religiösa åsikter. Att tala om hat och 

motsättningar i förhållande till religion är dock något som kan vara problematiskt. Det är 

viktigt att betona att hat inte kommer från religion utan snarare människan. Ser vi detta ur ett 

andrafieringsperspektiv kan det bidra till att främmandegöra religionen i sig snarare än 

gruppen.144 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att alla dessa böcker behandlar temat etnicitet. Dock 

behandlades de mindre religionerna i varierande grad där etnicitetstemat stundvis blir 

obefintligt. 

3.3.3 Problematiseras temat etnicitet? 

I ”Religion 1 för gymnasiet” finner vi en hög grad av problematisering, etnicitetsbegreppet 

problematiseras här i förhållande till de fem stora världsreligionerna, de mindre religionerna 

samt religion i förhållande till politik.  

Ett annat orosmoment är den ökade islamofobin, fördomar om och fientlighet 

mot islam och muslimer i allmänhet. Begreppet islamofobi är ganska nytt, men en 

fientlig inställning till islam har precis som antisemitismen rötter långt tillbaka i 

historien i Europa. Islam beskrivs felaktigt som en religion som skiljer sig väldigt 

mycket från alla andra religioner. En följd av det blir då att muslimer  påstås vilja 

något som står i motsättning till vad ”alla andra” vill. Dessutom betraktas 

muslimer ofta som en enhetlig grupp, och även det är felaktigt. Man bortse från 

att det inom islam finns olika sätt att leva och tänka. Det är de negativa och 

felaktiga föreställningar om islam som leder till förföljelser och trakasserier.145 

Detta citat visar ett exempel på hur etnicitetstemat kan behandlas i denna bok. Här 

uppmärksammar författaren islamofobi vilket är viktigt att behandla i samband med etnicitet. 

Muslimer är en grupp som ofta utsätts för trakasserier eller fördomar utifrån den religion de 

tillhör. Författaren uppmärksammar med denna passage islamofobin som ett problem och 

uttrycker en vilja att motverka detta. Författaren ger, genom detta citat, upphov till en 

problematisering då denna inte bara ger uttryck för detta fenomen men även ifrågasätter det. 

Att det är viktigt att se till variationen inom grupper är även det något som framkommer här 

och som bidrar till att problematisera etnicitetstemat i förhållande till religion. 
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Att samband mellan olika grupper och religioner är något som är viktigare än skillnader 

mellan dem är något som framkommer i ”Religion 1 för gymnasiet”. Författaren vidhåller 

detta tillvägagångssätt för alla de grupper som behandlas, även de mindre naturnära 

religionerna. Att fokusera på likheter även för dessa mindre grupper bidrar till att belysa dem 

ur ett mer bekant sken och ur detta även bidra till en vidare förståelse för dessa grupper. Valet 

att inte fokusera på olikheter gör de olika grupperna lättare att relatera till och även lättare att 

förstå. Detta är något som i slutändan syftar till respekt och motverkar ett andrafierande 

perspektiv. Att endast belysa likheter är dock inte tillräckligt, för att problematisera 

etnicitetstemat måste även gruppernas variation belysas. Det kan inom dessa grupper finnas 

variationer vad det gäller traditioner och värderingar något som är viktigt att påpeka för att 

hålla sig ifrån en generaliserande porträttering. Detta är något som blir tydligt i denna bok. Att 

fokusera på likheter är något som hjälper författaren att hålla sig ifrån ett andrafierande 

perspektiv som snarare fokuserar på skillnaderna mellan den västerländska kulturen och andra 

kulturer146.  

I ”Religion och sånt 1” uppmärksammas att etnicitetstemat behandlades främst i förhållande 

till judendomen. Citatet nedan är ett exempel på hur judendomen i förhållande till etnicitet 

kan behandlas i denna bok. 

Bland judar finns även ateister som knyts till gruppen judar av andra skäl av de rent 

religiösa. Några kallar sig sociala judar eller kulturella judar och av namnen 

framgår att det är det sociala och kulturella arvet och inte det religiösa som står i 

centrum.147 

Här visas det på en variation inom religionen, alla är judar men av olika skäl. Flertalet 

perspektiv belyses inom judendomen, det religiösa, det kulturella och det sociala. Här skiljer 

författaren på flera grupper som tillhör samma religiösa kultur. Författaren skapar en gräns 

som skiljer individen från grupper och belyser det faktum att olika människor kan ha olika 

ställningstagande inför religionen samt välja olika vägar i förhållande till dessa. Detta är något 

som bidrar till att problematisera etnicitetsbegreppet i förhållande till judendomen.  

I ”Religion och sånt 1” framkommer etnicitetsbegreppet som något snävt. Detta beror på att 

graden av problematisering inom denna bok upplevs som svag. Resonemangen som förs blir 

då väldigt raka och utrymmet för tolkning begränsat. Detta gör att det är porträtteringen av 

dessa grupper som upplevs som stark och möjligheten att föra egna resonemang kring dessa 

grupper blir begränsad. Problematiseringen är dock inte obefintlig i denna bok, inom kapitlet 

som behandlar judendom framträder denna istället tydligt. Här tar författaren tillfället i akt 

och visar tydligt på hur en enhetlig grupp kan bestå av individer som besitter olika värderingar 

och åsikter. Här betonas det individualistiska i en grupp, att individen kan utgå ifrån ett eget 

ställningstagande gällande religionen eller gruppen. Detta är något som bidrar till att 

problematisera begreppet grupp. Detta begrepp är enligt Lifmark något som är viktigt att 

problematisera då vi genom att tala om människor som ingående i olika grupper också 
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tillskriver dem olika värden utifrån denna grupp.148 Att betona den individuella aspekten blir 

utifrån detta något viktigt för problematiseringen inom etnicitetstemat. 

I ”Religion 1” tar graden av problematisering en betydande roll, i första hand sker 

problematiseringen gällande kristendomen, judendomen, islam, i förhållande till sekulära 

kulturer samt i förhållande till identitetsskapande. Även inom de övriga religionerna kan ett 

problematiserande tänkande uppmärksammas dock inte i lika hög grad som för de kategorier 

som nämns ovan. 

I förhållande till kapitlet om kristendomen uppkomer följande frågeställning från författaren: 

Varför framställs Jesus i konsten med ett typiskt västerländskt utseende?149 

Här uppvisar författaren en vilja att utmana den västerländska normen genom att ifrågasätta 

att Jesus genomgående genom konsten tillskrivs en västerländsk etnicitet. Detta bidrar till att 

problematisera etnicitetstemat och motverka en andrafiering då den västerländska normen inte 

bara uppmärksammas men även ifrågasätts. 

Då etnicitetstemat framträder i ”Religion 1”, och då främst när det gäller de större religiösa 

rörelserna visar författarna en vilja att problematisera begreppet grupp. Det talas om den 

individuella påverkan som en grupptillhörighet kan ha. Författaren ställer den enskilda 

individen i relation till gruppen och visar både på det som är gemensamt för gruppen samt den 

individuella variationen inom gruppen. Även detta kan knytas an till Lifmarks resonemang 

vad det gäller begreppet grupp. 150 I denna bok betonas även hur de gemensamma 

värderingarna och traditionerna påverkar en grupps sammanslutning. Att en religiös kultur i 

samband med den religiösa övertygelsen är något som är av stor vikt för dessa grupper 

betonas. Detta visar en mer mångsidig bild av etnicitetstemat då både kultur och religion står i 

fokus.  

I ”Religion 1&2 liv och mening” behandlas temat etnicitet i förhållande till de fem stora 

världsreligionerna. Även mindre religioner behandlas i förhållande till detta tema. Graden av 

problematisering inom denna bok är dock förhållandevis låg. I första hand problematiseras 

etnicitetstemat i förhållande till kristendomen, islam samt de nyandliga rörelserna. Här 

betonas olikheterna som kan finnas inom rörelsen, det visas att det inom den etniska gruppen 

kan finnas skillnader när det kommer till kulturella och religiösa värderingar.  

Religionerna är alltså djupt olika på många sätt. Men också inom varje religion 

finns anhängare som kan ha mycket olika tolkningar och synsätt.151 

Detta citat avslutar ett avsnitt som kort sammanfattar de fem stora världsreligionerna. Här 

visar författaren att det finns variation ino religionerna. Religionen blir därmed inte 

definierande för gruppen och inte heller blir gruppen definierande för individen.  

                                                 
148 Jmf 1.5. 
149 Birgitta Thulin & Sten Elm, Religion 1 (Limhamn: Interskol förlag AB, 2013), 63. 
150 Jmf 1.5. 
151Gunilla Rundblom & Leif Berg, Religion 1&2 liv och mening (Lund: NA förlag AB, 2014), 299. 
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Vad det gäller ”Religion 1&2 liv och mening” kan det här uppmärksammas en vilja att betona 

variationerna inom en grupp. Att det kan finnas olika synsätt och tolkningar mellan individer 

som ingår i samma grupp framkommer som centralt. Detta bidrar till att problematisera 

etnicitetsbegreppet genom att visa på att en grupp inte behöver bestå av människor med 

samma värderingar utan att det även finns en mer mångsidig bild av detta. I denna bok 

behandlas också det faktum att olika religiösa åsikter kan ge upphov till hat och motsättningar 

mellan människor. Att tala om hat och motsättningar i förhållande till religion är dock något 

som kan vara problematiskt. Det är viktigt att betona att hat inte kommer från religion utan 

snarare människan. Ser vi detta ur ett andrafieringsperspektiv kan det bidra till att 

främmandegöra religionen i sig snarare än gruppen.152 

3.3.4 Finns det stereotypa/fördomsfulla inslag gällande temat etnicitet? 

Undersökningen påvisade endast ett stereotypiskt inslag vad det gäller temat etnicitet och då i 

bemärkelsen religiontillhörighet vilket förekom i boken ”Religion och sånt 1” och 

behandlade definitionen av religion. 

Mycket är heligt för oss, men vad är religion? Svar: Tron på Gud!153 

Författaren diskuterar i detta stycke kring vad som är religion och vad som är heligt, sedan går 

författaren vidare med att definiera religion som tron på en allsmäktig Gud. Detta stycke kan 

uppfattas som stereotypiskt utifrån denna snäva definition av ett så pass brett begrepp som 

religion. Citatet visar även på en västerländsk samt kristen ståndpunkt vilket bidrar till en viss 

grad av andrafiering vad det gäller världens övriga religioner. 

Författaren hävdar här att religion är tron på Gud. Detta ger upphov till känslan av att 

författaren här i första hand talar utifrån ett kristet perspektiv då han baserar religionens grund 

på en enda allsmäktig Gud. Religioner såsom buddhism och hinduism kan därmed få det 

svårare att identifiera sig med denna definition. Här framträder även det västerländska 

perspektivet, där denna definition av religion till stor del kan upplevas som korrekt och 

träffande. Ser vi detta utifrån teorin om andrafiering kan vi uppmärksamma att detta citat 

bidrar till att främmandegöra de religioner som i första hand inte definierar sig med tron på en 

enda Gud. Detta eftersom att författarens formulering ger uppfattningen om att monoteism är 

det som är normen och att detta bör efterföljas inom alla religioner.154 

Författarna till alla dessa läroböcker har gjort ett urval av vilka mindre religioner som 

behandlas i boken, detta är något positivt då de på detta sätt får möjligheten att behandla ett 

fåtal religioner djupare istället för att endast övergripande kunna behandla fler religioner. Att 

alla mindre religioner inte behandlas bör därmed inte betraktas som något negativt då 

behandlingen av ett fåtal mindre religioner på ett djupare plan motverkar skapandet av 

stereotypa porträtteringar. 

                                                 
152 Jmf 1.6.1. 
153 Börje Ring, Religion och sånt 1 (Stockholm: Liber AB, 2013), 12. 
154 Jmf 1.6.1 
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Sammanfattningsvis kan vi se att dessa böcker behandlar etnicitetstemat varierande. En likhet 

kunde dock uppmärksammas gällande alla dessa böcker, att etnicitetstemat genomgående 

genom alla dessa böcker framkom starkast i förhållande till judendomen. Detta kan bero på 

judendomens karaktär som en stark etnisk grupp, både religiöst och kulturellt. Att 

judendomen är en av världsreligionerna kan också ha bidragit till att detta tema framkom 

extra tydligt gällande denna. Gällande de övriga religionerna framkom inte etnicitetstemat 

lika starkt som de övriga temana. 

3.4 Är behandlingen av dessa teman viktiga och i sådana fall för vem? 
Att behandla dessa teman är viktigt av ett antal orsaker, i första hand kan vi se till GY11 och 

de nya kunskapskrav som uppkom i och med denna läroplan. Här kan vi bland annat läsa att 

ämnet religionskunskap ska behandla ”Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, 

etnicitet och sexualitet.” 155  Utifrån detta blir det alltså viktigt att ämnena tas upp i 

religionsundervisningen och följden blir då att det är viktigt att de inkluderas i 

religionsläromedlen. För att dessa texter ska kunna vara fullt användbara för både lärare och 

elever är det alltså viktigt att denna information behandlas. 

Vi kan även se till syftet med ämnet religionskunskap för att befästa vikten av att dessa teman 

behandlas. Här beskrivs nämligen att en öppenhet i förhållande till olika livsstilar och 

människors olikheter är det undervisningen ska ta sin utgångspunkt i. Detta ska syfta till att 

respekt och förståelse för olika sätt att leva.156 En förståelse för människors olikheter  blir då 

något grundläggande för att skapa denna respekt. Att behandla dessa teman i 

religionsläromedlen är något som bidrar till förståelse för människors olika livsstilar och detta 

samspelar därmed med syftet för ämnet religionskunskap. 

Slutligen kan vi även se till skolans värdegrund, här betonas människors lika värde som en 

viktig punkt vilken ska förmedlas i undervisningen 157 . All undervisning ska ta sin 

utgångspunkt i skolans värdegrund och denna är något som ska genomsyra kunskapen som 

förmedlas till eleverna. Därmed blir det även utifrån detta perspektiv viktigt att behandla 

dessa teman och betona alla människors lika värde trots de olika livsstilar de kan leva efter. 

Även utifrån teorierna om andrafiering, heteronormativitet samt genus är temana kön, 

sexualitet samt etnicitet viktiga att behandla. Detta eftersom att alla dessa teorier beskriver ett 

normsystem där vissa grupper, på grund av olika egenskaper, kan ses som överordnade 

andra 158 . För att kunna bryta oss ur detta normsystem krävs det att dessa teman 

uppmärksammas och behandlas för att syfta till respekt för olikheter och människors lika 

värde. 

                                                 
155 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. 
(Stockholm: Fritzes, 2011), 138. 
156Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. 
(Stockholm: Fritzes, 2011), 137. 
157 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011. 
(Stockholm: Fritzes, 2011), 5. 
158 Jmf. 1.6. 
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Om vi vänder blicken mot för vem denna kunskap är viktig måste vi först se till aktörerna som 

påverkas av texten. Dessa är då läraren och eleverna. Varför denna kunskap är viktig för 

läraren är för att uppgiften att förmedla kunskapen ligger på lärarens ansvar. Det är därmed 

även viktigt att de resurser läraren använder sig av behandlar denna kunskap. Utifrån Englund 

kan det uppmärksammas att läroböcker besitter en viss auktoritet även för läraren och att 

anledningen till att läroböcker är så pass vanligt förekommande i klassrummet är för att 

läraren kan anta att de ska syfta till att uppfylla kursplanens mål 159 . Användandet av 

läroboken som resurs är därmed viktigt för läraren, i den mån läraren väljer att använda sig av 

läroböcker. För att läraren på bästa sätt ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utifrån GY11 

och skolans värdegrund är det därmed viktigt att kunskapen faktiskt behandlas i dessa 

läroböcker då de ska vara uppställda utifrån kursplanen. Denna kunskap är även av stor vikt 

för eleverna, att betona människors lika värde trots olikheter är något som syftar till skapandet 

av ett mer jämlikt samhälle.  

3.5 Vad för sorts kunskap ger texterna och är denna kunskap ny eller befintlig? 
Den kunskap som dessa läroböcker ger upphov till ställs i relation till de olika temana. 

Gällande temat kön kan vi uppmärksamma att fokus låg på att förklara kvinnans roll i 

förhållande till mannens inom de fem stora världsreligionerna samt deras grenar. Kvinnans 

ställning fick även en betydande roll i beskrivningen av de flesta mindre religionerna. Utöver 

att tala om könen behandlades även samhälleliga normer och genus i relation till könstemat. 

Dessa beskrevs dock mest utvecklat i ett separat avsnitt konstruerat för att behandla just 

könstematiken i förhållande till genusordningar samt normer. Här beskrevs bland annat vad 

dessa könsnormer kan innebära och vilka samhälleliga dilemman som dessa kunde ge upphov 

till. Det gavs även en inblick i hur dessa normer kunde påverka olika kulturer på olika sätt. 

Denna kunskap var något som alla de fyra läroböckerna hade gemensamt och något som 

behandlades utförligt i dessa böcker. 

Den kunskapen som beskrivs ovan är inte något som är nytt. Det har bedrivits en avsevärd 

mängd forskning när det gäller just genus. Att ta upp kön och genus i en religiös kontext i  

samband med skolan är inte heller något nytt160, temat kön har dock fått en större betydelse i 

både skolan och läroböcker i och med införandet av GY11. 

Kön som definierat av kontexten i denna undersökning involverar även den transsexuella 

läggningen161. Denna läggning var något som endast två av fyra läroböcker behandlade. Här 

gavs en inblick i vad transsexualitet är och kan innebära för människor. Läggningen 

behandlades dock inte i relation till någon religion. 

                                                 
159 Jmf. 1.6.4. 
160 Exempelvis; Sofie Nilsson, En genusundersökning i religionsläroböcker inom de abrahamitiska 
religionerna (Malmö: Malmö Högskola, 2013). 
Kristoffer Peterson, Genus i läroböcker för religionskunskap A - En analys av hur genus framställs i 
avsnitten om judendomen och kristendomen i ett urval läroböcker (Halmstad: Halmstad Högskola, 
2011). 
161 Jmf. 1.3. 
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Den transsexuella läggningen är även den en som tidigare studerats. Kunskap och information 

om denna läggning är något som finns tillgängligt för oss alla genom olika organisationer 

samt forskning.162 Dock tas inte denna läggning upp i alla läroböcker vilket gör att man delvis 

kan betrakta den som osedvanlig i ett lärobokssammanhang. 

Om vi istället ser till temat sexualitet så behandlades även detta i alla fyra läroböcker. Här var 

det homosexualiteten som stod i fokus och då som avvikande från normen. Homosexualiteten 

beskrevs i förhållande till de fem stora världsreligionerna och fokus låg då främst på att 

genom en historisk bakgrund samt referenser till de heliga texterna förklara varför denna var 

förbjuden. I förhållande till de mindre religionerna kom inte sexualitetstemat fram i någon 

större utsträckning i någon av dessa böcker utan homosexualiteten benämndes vid enstaka fall 

som förbjuden. Alla dessa böcker behandlade även sexualitet i ett avsnitt fristående från 

specifika religioner, antingen i förhållande till könsavsnittet, separat eller då det talades om 

livsåskådningar. Här fokuserades det på normer och vilka begränsningar dessa normer kunde 

ge upphov till inom detta tema. Homosexualiteten behandlas även ur ett historiskt och nutida 

perspektiv där man fick en inblick i hur de homosexuellas rättigheter förändrats under åren. 

Utöver homosexualitet så framträdde även heterosexualiteten inom detta tema. Fokus låg här 

på vilka regler som gäller för sex innan äktenskapet samt sexuell lössläppthet inom de fem 

stora världsreligionerna.  

Kunskapen som framkom inom detta tema är av en befintlig art, inom området som behandlar 

normer och sexualitet har det i stor omfattning bedrivits forskning163. Även detta tema fick 

dock en större betydelse i skolan i och med GY11 eftersom att det utifrån denna läroplan blev 

något som är obligatoriskt att behandla i undervisningen. Detta leder även till att 

sexualitetstemat blir viktigt att inkorporera i läroböckerna för religionskunskap. Denna 

kunskap får då också ett större värde i ett skolsammanhang. 

Vid behandlandet av temat sexualitet är det även viktigt att nämna den bisexuella läggningen. 

Denna togs upp i tre av fyra läroböcker. Den bisexuella läggningen behandlades inte i lika 

stor utsträckning som de övriga sexuella läggningarna. Fokus i dessa tre böcker låg på att 

förklara innebörden av bisexualitet, något utvecklande information framkom inte i dessa verk. 

En av läroböckerna behandlade inte den bisexuella läggningen över huvud taget. 

Denna kunskap är även den befintlig, som nämnt ovan är sexualitet ett område inom vilket det 

bedrivits mycket forskning. Detta gäller även för bisexualiteten som behandlats både som 

enskilt forskningsområde samt i ett skolsammanhang164. 

                                                 
162Exempelvis; Elenor Brengesjö & Johanna Asplund, Transsexuella personers upplevelser av 
identitet och förkroppsligande - En litteraturstudie utifrån teorin om livsvärlden och den levda 
kroppen (Ersta sköndal högskola, 2011). 
163Exempelvis; Linda Sara Isaksson,”Men är du homosexuell så är du ju helt galen liksom!” – en 
kvalitativ studie om sexualitet, normalitet och heteronormativitet (Göteborg: Göteborgs universitet, 
2007). 
Tommy Gustafsson & Jens Rydström, Historisk tidskrift - Den goda sexualiteten, 2009, 129:3. 
164Exempelvis; Spoke Wintersparv, Homo- och bisexualitet i den värdegrundade skolan, (Örebro: 
Örebro Universitet, 2005). 
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Slutligen ser vi till temat etnicitet, även här behandlades temat i alla de fyra läroböckerna.  

Etnicitetstemat behandlades i förhållande till alla de fem stora världsreligionerna, fokus låg då 

på historia och ursprung. De traditioner och riter som gav gruppen en känsla av gemenskap 

behandlades som en central del. Vad det var som band dessa människor samman som etnisk 

grupp var även det något som var av stor vikt. Relationen till andra, både individer och 

grupper, behandlades även när det talades om detta tema, både från ett positivt och negativt 

perspektiv. Inom de mindre religionerna var fokus på etnicitet starkt, man beskrev även här 

ursprung och traditioner för att visa vad det var som knöt dem samman. Det talades även om 

de mindre religionerna i förhållande till de större. I alla dessa böcker fick judendomen en 

säregen roll då det talades om etnicitet. Judarnas roll som utvalt folk blev betydande och de 

svårigheter de som grupp fått utstå beskrevs. Även här låg fokus på de traditioner, riter samt 

den historia som knyter dem samman som etnisk grupp. 

Även denna kunskap är befintlig, inom ämnet etnicitet har det genomförts olika studier och 

inom området finns det en mängd forskning165. 

Betraktar vi dessa läroböcker som resurs ur ett innehållsmässigt perspektiv kan vi konstatera 

att läroböckerna, utifrån läroplanen, är användbara när det gäller kön, sexualitet samt etnicitet. 

Detta eftersom de delar som krävs utifrån läroplanen behandlas. Kunskapen som dessa böcker 

visade sig ge upphov till var relevant i förhållande till dessa teman vilket också bidrar till 

användbarheten. Rent innehållsmässigt kan det alltså sägas att utifrån behandlingen av dessa 

teman är dessa läroböcker en användbar resurs, men det räcker inte att endast se till vad dessa 

läroböcker behandlar utan vi måste även se till vad de inte behandlar. Bisexualitet behandlas 

inte i ett av de fyra verken och transsexualitet behandlas inte i två av de fyra verken. Detta är 

naturligtvis något som påverkar temana kön och sexualitet. Att den bisexuella läggningen inte 

behandlas i ett av verken innebär att, vad man kan hävda är, en av de mer utbredda sexuella 

läggningarna faller bort och sexualitet begränsas till att vara antingen homo- eller 

heterosexuell. Detta i sin tur påverkar användbarheten då den information som nu förmedlas 

till eleverna visar en något mer ovarierad bild av sexualitetstemat. Även vad det gäller kön 

kan en liknande situation uppmärksammad, då vad det gäller transsexualitet. Denna 

könsöverskridande tillhörighet behandlas inte i två av dessa läroböcker och i de övriga två 

behandlas denna endast kortfattat. Även här ger detta upphov till en begränsning av temat kön 

till att vara man eller kvinna. Vad dessa läroböcker inte behandlar eller endast behandlar 

ytterst kort påverkar alltså deras användbarhet, vad det gäller dessa två exempel skulle en 

utveckling av samt inledande behandling av både transsexualitet och bisexualitet bidra till en 

mer heltäckande bild av både kön- och sexualitetstemat.  

3.6 Är kunskapen som tas upp generell eller specifik? 
Kunskapen som tas upp i alla dessa läroböcker kan ses som både generell och specifik. Om vi 

ser till den fakta och information som dessa läroböcker ger upphov till är den av en generell 

karaktär, beskrivningen av vad kön, sexualitet och etnicitet innebär är generell kunskap då 

                                                 
165Exempelvis; Dagmar Lagerberg et.al, Efternamn som markör för etnicitet, Läkartidningen Nr 30–
31, 2005, Volym 102. 
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definitionen av dessa är något som är allmänt vedertaget166. Beskrivningen av dessa religioner 

i samband med dessa teman ger även den upphov till en generell kunskap, här beskrivs alltså 

det rådande läget. Kunskapen som tas upp i dessa böcker kan dock även ses som specifik, när 

man går utanför det stora sammanhanget och ser till de mindre delarna i förhållande till olika 

kulturer och religioner så uppstår olika tolkningsmöjligheter. Utifrån det tidigare resultatet167 

kan vi uppmärksamma att dessa teman kan tolkas och behandlas på olika sätt inom olika 

kulturer och religioner, även innebörden av dessa teman kan skilja sig. Därmed kan det inte 

heller sägas att kunskapen gäller i alla sammanhang då olika kulturella tolkningar och 

värderingar kan påverka denna kunskap. Även olika individer kan tolka och förstå denna 

information på olika sätt. Att denna kunskap inte kan sättas i ett sammanhang där den alltid 

gäller och innebär samma sak för alla människor innebär att dess status som kunskap blir 

specifik. Utifrån detta får då denna kunskap både en generell och specifik status. 

3.7 Är det möjligt att pröva denna kunskap empiriskt för att befästa dess 

giltighet? 
För alla dessa läroböcker fann jag det möjligt att empiriskt pröva kunskapen och på så sätt 

undersöka huruvida denna kunskap var giltig. Detta gjordes genom att med användning av 

referensmaterial utföra stickprover i alla dessa böcker. Vid ett antal tillfällen gällande dessa 

teman användes alltså ett referensmaterial för att befästa eller ifrågasätta den fakta som fanns i 

boken. Resultatet blev att kunskapen som dessa böcker gav upphov till kunde konstateras som 

giltig utifrån dessa stickprover. 

3.8 Är denna kunskap objektiv eller subjektiv? 
Inom alla dessa fyra läroböcker var kunskapen till största grad objektiv, jag fann dock ett 

inslag av subjektivitet. Den information som framkom från dessa texter gällande kön, 

sexualitet samt etnicitet var väldigt saklig. Informationen var till största del opartisk, vid 

jämförandet av religioner beskrevs de på samma sätt och inga värderingar kunde 

uppmärksammas i texten. Informationen gällande de olika religionerna i förhållande till de 

olika temana framställdes på samma sätt. Det gick inte heller att uppmärksamma en 

författares enskilda värderingar i texten. Som läsare av dessa texter hade man själv 

möjligheten att tolka och förstå. 

En av böckerna bidrog dock med ett inslag av subjektivitet i förhållande till temat kön. I 

denna text beskrevs två karaktärer med väldigt typiskt manliga och kvinnliga drag, detta 

gjorde att man upplevde att könsnormen befästes. Eftersom att författaren här inte avvek från 

normen utan snarare bekräftade denna upplevdes detta som ett ställningstagande å författarens 

sida. Även när författaren inledande ska definiera religion framkommer ett inslag av 

subjektivitet då författaren uttrycker att religion är tron på Gud. Här visas en mycket ensidig 

bild av religion som inte tar alla religioner i beaktande. Dessa var dock de enda exemplen på 

subjektivitet från dessa fyra böcker som framkom under undersökningen. 

                                                 
166 Jmf. 1.3 
167 Jmf 3.1, 3.2 samt 3.3. 
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Dessa inslag av subjektivitet påverkar användbarheten för boken ”Religion och sånt 1”. En 

porträttering av män och kvinnor som typiskt manliga eller kvinnliga bidrar i denna bok till 

ett upprätthållande av de könsnormer som finns i samhället, något som kan upplevas som ett 

ställningstagande från författarens sida. Enligt Englund kan läroböckerna antas ha en 

auktoritär status inom skolan där de, på grund av sin status, kan antas besitta given kunskap 

som inte behöver ifrågasättas 168 . Detta kan bidra till att åsikter och tankar från dessa 

läroböcker överförs till eleverna då ett källkritiskt tänkande inte tar en central roll just på 

grund av denna auktoritära status. Detta är något som tydligt påverkar användbarheten för 

läroboken ”Religion och sånt 1”. Även definitionen av religion inom denna bok som ”Tron 

på Gud” uppvisar en ensidig bild av religion då denna nu avgränsas till endast de religioner 

som anser att det finns en allsmäktig Gud. Detta ger även upphov till tankar om en gud som 

krav för att något ska vara en religion. Även här kan ett ställningstagande från författarens 

sida uppmärksammas och detta subjektiva inslag i läroboken påverkar dess användbarhet då 

det är av stor vikt att all information i dessa läroböcker är objektiv just för att motverka 

överförandet av personliga åsikter. 

3.9 Sammanfattande tabell 
Tabell 1 som är uppställd nedan visar en överblick av de resultat som framkom gällande dessa 

läroböcker utifrån de frågeställningar som behandlats ovan. 

Tabell 1 Religion 1 Religion 1 för 

gymnasiet 

Religion 1&2 liv 

och mening 

Religion och sånt 

1 

Vilka frågor av 

relevans för 

denna 

undersökning 

belyser texten? 

Texten behandlar 

temana kön, 

sexualitet och 

etnicitet. 

Texten behandlar 

temana kön, 

sexualitet och 

etnicitet. 

Texten behandlar 

temana kön, 

sexualitet och 

etnicitet. 

Texten behandlar 

temana kön, 

sexualitet och 

etnicitet. 

Är dessa frågor 

viktiga och i 

sådana fall för 

vem? 

Efter GY11 och 

utifrån skolans 

värdegrund är 

dessa viktiga 

teman. Detta för 

både elever och 

lärare. 

Efter GY11 och 

utifrån skolans 

värdegrund är 

dessa viktiga 

teman. Detta för 

både elever och 

lärare. 

Efter GY11 och 

utifrån skolans 

värdegrund är 

dessa viktiga 

teman. Detta för 

både elever och 

lärare. 

Efter GY11 och 

utifrån skolans 

värdegrund är 

dessa viktiga 

teman. Detta för 

både elever och 

lärare. 

Vad för sorts 

kunskap ger 

denna text och är 

kunskapen ny 

eller befintlig? 

Texten ger 

kunskap om kön, 

sexualitet samt 

etnicitet. Dock 

behandlas varken 

den trans- eller 

bisexuella 

läggningen. 

Kunskapen i 

denna text är av 

befintlig art. 

Kunskapen som 

texten ger gäller 

temana kön, 

sexualitet samt 

etnicitet. Denna 

text behandlar 

både den trans- 

och bisexuella 

läggningen. 

Kunskapen som 

ges är befintlig. 

Texten ger 

kunskap om kön, 

sexualitet och 

etnicitet. Den 

bisexuella 

läggningen 

behandlas i denna 

text dock ej den 

transsexuella. 

Kunskapen som 

ges är befintlig. 

Texten bidrar med 

kunskap gällande 

temana kön, 

sexualitet samt 

etnicitet. Både bi- 

och transsexualitet 

behandlas. 

Kunskapen är 

befintlig. 

                                                 
168 Jmf. 1.6.4. 
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Forts. Tabell 1 Religion 1 Religion 1 för 

gymnasiet 

Religion 1&2 liv 

och mening 

Religion och sånt 

1 

Är kunskapen 

generell eller 

specifik, anses 

den gälla i alla 

sammanhang 

eller endast 

vissa? 

Kunskapen i 

texten kan ses 

som både 

generell och 

specifik då 
förklaringen av 

dessa teman kan 

gälla i alla 

sammanhang, 

dock kan det 

kulturella 

perspektivet 

skilja sig vad det 

gäller dessa 

teman. 

Kunskapen i 

texten kan ses 

som både 

generell och 

specifik då 
förklaringen av 

dessa teman kan 

gälla i alla 

sammanhang, 

dock kan det 

kulturella 

perspektivet 

skilja sig vad det 

gäller dessa 

teman. 

Kunskapen i 

texten kan ses 

som både 

generell och 

specifik då 
förklaringen av 

dessa teman kan 

gälla i alla 

sammanhang, 

dock kan det 

kulturella 

perspektivet 

skilja sig vad det 

gäller dessa 

teman. 

Kunskapen i texten 

kan ses som både 

generell och 

specifik då 
förklaringen av 

dessa teman kan 

gälla i alla 

sammanhang, dock 

kan det kulturella 

perspektivet skilja 

sig vad det gäller 

dessa teman. 

Är det möjligt att 

pröva denna 

kunskap 

empiriskt för att 

befästa dess 

giltighet? 

Ja. Ja. Ja. Ja. 

Är denna 

kunskap objektiv 

eller subjektiv? 

Kunskapen som 

utgår från texten 

är objektiv. 

Kunskapen som 

utgår från texten 

är objektiv. 

Kunskapen som 

utgår från texten 

är objektiv. 

Kunskapen från 

texten är till största 

del objektiv. Dock 

fanns det två 

subjektiva 

inslag.(Jmf. 3.1.4 

samt 3.3.4) 

 

3.10 Texternas struktur 
För att avgöra hur pass läsbar en text verkligen är räcker det inte med att endast se till textens 

LIX-värde, textens struktur är även det något som måste tas i beaktande. Det som då studeras 

är textens sammanhållning, textens grafiska form samt textens språk. Utifrån Jonassen kan det 

uppmärksammas att dessa delar har en viktig roll när det kommer till förståelse för en text, 

här betonas dock att detta inte ska förväxlas med meningsskapande. Han menar att textens 

struktur kan ses som skelettet kring vilket meningsskapande sedan byggs utifrån läsarens egna 

kognitiva processer169. Detta är något som är viktigt att ta i beaktande när det talas om 

läroböckerna som resurs. 

3.10.1 Religion 1 

Inledningsvis ska textens sammanhållning studeras, det vill säga, hur väl textens olika delar 

hänger ihop. I denna text behandlas de fem stora världsreligionerna, hinduismen och 

                                                 
169 Jmf. 1.6.4. 
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buddhismen är de religioner som behandlas först i denna text vilka sedan följs av de 

abrahamitiska religionerna. Även mindre religiösa rörelser behandlas inom denna text, främst 

i form av ett kapitel gällande livsåskådningar. En djupare inblick i några av de religioner som 

texten behandlat ges i kapitlet som redogör för människosyn och gudsuppfattning. 

Kärleksbudskapet, som betonar alla människors lika värde, samt det sekulariserade samhället 

är något som behandlas här. Fortsättningsvis tas även religion i förhållande till vetenskap upp 

och här behandlas de rörelser som verkar inom det vetenskapliga fältet. Från religion i stort 

behandlas sedan den enskilda individen och det identitetsskapande som en religion kan ge 

upphov till. Inom detta kapitel behandlas bland annat kön, sexualitet och etnicitet. Utifrån 

detta går texten sedan vidare med att behandla etik och moral, här knyter författaren även an 

till några av de olika religionerna genom att även behandla levnadsregler inom dessa. 

Avslutningsvis behandlas två kapitel där eleverna får argumentera kring etiska frågor samt ett 

kapitel med extrauppgifter gällande etik. Genomgående för hela boken är att det inom de 

olika kapitlen ställs reflekterande frågor samt ges uppgifter för att befästa och fördjupa 

kunskapen som dessa kapitel ger upphov till.  

Utifrån denna texts struktur uppmärksammades att de religioner som ingår i samma grupp, de 

asiatiska och abrahamitiska, behandlades efter samma upplägg. Den information som 

framkom gällande dessa religioner togs upp i samma ordning och utifrån liknande premisser. 

Detta gällde även för de mindre religioner som behandlades. I den senare delen av texten 

behandlas vetenskap, livsåskådningar samt etik. Här kan en röd tråd uppmärksammas som 

binder samman dessa kapitel till en enhetlig del som även ställs i relation till religioner vilket 

knyter den samman med textens inledande delar. Textens delar knyts samman efter det 

upplägg och den struktur som använts och den röda tråden är tydlig genom hela boken. 

Fortsättningsvis berör undersökningen textens grafiska form, här studeras huruvida textens 

yttre är läsvänligt, textens typsnitt, stavfel och interpunktion, styckelängd samt bilder. För 

”Religion 1” upptäcktes inga störande inslag vid undersökandet av textens struktur. Textens 

yttre är läsvänligt vad det gäller typsnitt, storlek, interpunktion samt styckelängd. I denna text 

uppmärksammades en tydlig skillnad på huvudtext, textrutor och kompletterande uppgifter, 

dessa skildes åt genom användandet av olika färger i texten vilket simplifierade processen att 

skilja dem åt. Inga stav- eller meningsbyggnadsfel upptäcktes vid undersökningen av denna 

text vilket förbättrar dessa läsbarhet och struktur. Vad det gäller textens struktur var det sista 

som togs i beaktande bilder, i denna text förekom bilder på nästan varje sida. Bilderna var väl 

placerade och påverkade inte läsningen av texten, varje bild kompletterades även av en 

bildtext. För ”Religion 1” kunde en specifik bild uppmärksammas i bokens avslutande del170 

Denna bild visar en man och en kvinna i yrken som ofta förknippas med det andra könet, detta 

syftar till att ytterligare problematisera könstematiken. 

Utöver textens grafiska form är det även viktigt att se till den språkliga aspekten. Språket som 

brukas i texten riktar sig till de som läser Religionskunskap 1, dvs gymnasieelever. Språket 

som används i boken är tydligt och lättförstått. De svåra ord som förekommer i denna text 

                                                 
170 Birgitta Thulin & Sten Elm. Religion 1. (Limhamn: Interskol förlag AB, 2013), 165 bildpar 3. 
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förklaras separat på sidan de förekommer vilket underlättar elevens fortsatta läsande, dock 

orsakar detta ett avbrott i läsandet då eleven måste lämna den huvudsakliga texten. 

Kompositionen i denna text är läsvänlig, den är lätt att följa och strukturen bidrar till en tydlig 

röd tråd. 

3.10.2 Religion 1 för gymnasiet 

När textens övergripande struktur studeras kan vi uppmärksamma att det inledningsvis ges en 

introduktion till vad religion och livsåskådningar innebär. Även religionens förhållande till 

och påverkan på/av kulturen är något som behandlas i detta kapitel. Detta ger en god 

introduktion till religionsämnet. Vidare behandlas etik och moral innan författaren tar 

avstamp i de olika religionerna. Först behandlar författaren de abrahamitiska religionerna som 

grupp och visar på likheterna som finns mellan dessa religioner. Sedan behandlas 

judendomen, kristendomen samt islam enskilt. Vidare behandlas de asiatiska religionerna i en 

gemensam kontext innan författaren går vidare med att behandla även hinduism och 

buddhism enskilt. I denna text behandlas även mindre religioner, här i form av de naturnära 

religionerna. I denna text ges även en vetenskaplig inblick i religionen då kapitlet ”mening 

utan Gud” behandlar rörelser utan en tro på ett högre väsen, såsom humanism. Textens vidare 

utveckling behandlar det moderna livet där livsåskådningar ställs i relation till den nutida 

tekniken såsom film och dataspel. Utifrån detta berörs sedan religion i förhållande till 

vetenskap där vetenskap behandlas i relation till meningsskapande och etik. Utifrån detta 

kommer författaren även in på religion i förhållande till politik där den politiska aspekten 

inom religioner lyser igenom. Textens avslutande kapitel behandlar kön, sexualitet och 

normer utifrån ett människoperspektiv. Inom alla dessa kapitel kan det uppmärksammas 

avslutande frågeställningar gällande den information som framkommit. 

Utifrån den övergripande strukturen för denna text kan det uppmärksammas att de religioner 

som delar gemensamma drag behandlas på samma sätt och med samma upplägg. Detta gäller 

de abrahamitiska religionerna samt de asiatiska religionerna. Texten behandlar även religion i 

förhållande till vetenskap genom fyra kapitel, dessa behandlar vetenskapstemat i varierande 

grad samt förhåller sig till olika delar inom detta tema. Här kan ändock en röd tråd 

uppmärksammas och dessa kapitel knyts samman och ger då en god inblick i vetenskapens 

relation till religionen. Textens avslutande kapitel behandlar normer, detta kapitel återkopplar 

till de övriga religionskapitlen samt de kapitel som knyter an till vetenskap. Detta gör att den 

röda tråden genom denna text upplevs som stark och ständigt närvarande. 

Vidare måste även ”Religion 1 för gymnasiet” studeras vad det gäller den grafiska formen. 

För detta verk uppmärksammades inga problematiska inslag vad det gällde typsnitt, storlek, 

interpunktion eller styckelängd. Texten upplevs som lättläst och strukturerad. I denna text har 

viktiga termer och ord betonats med fet stil, att dessa viktiga begrepp får en utstickande roll i 

texten är positivt dels för att de är lättare att uppmärksamma och dels för att de är lättare att 

identifiera vid en upprepande läsning av texten. De svåra ord som förekommer i denna text 

förklaras i den huvudsakliga texten i samband med ordet, detta underlättar läsningen då 

läsaren inte behöver lämna textstycket för ett annat. Denna bok utökas även av användandet 

av bilder, dessa är vanligt förekommande och korresponderar till det kapitel inom vilket vi 

kan finna dem. Bilderna har en tillhörande bildtext som är lätt att identifiera då författaren 
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använt sig av pilar för att foga samman dessa. Användandet av dessa bilder underlättar 

läsandet av texten då de bidrar till en luftigare struktur. 

Även den språkliga aspekten för denna text måste studeras. Terminologin som används i 

denna bok är tydlig och lätt att förstå, den upplevs som anpassad för sin läsarkrets. De 

främmande ord som förkommer i denna text förklaras snabbt och tydligt av sitt sammanhang 

vilket underlättar för läsaren. Textens komposition gör för en läsvänlig upplevelse då denna är 

tydlig och lätt att följa.  

3.10.3 Religion och sånt 1 

Den övergripande strukturen studerades även för denna text. Inledningsvis behandlades 

livsåskådningar där olika rörelser bearbetades både utifrån ett religiöst och sekulärt 

perspektiv. Vidare går författaren in på etik och moral där olika former av etik står i fokus. 

Utifrån detta kommer författaren sedan in på mindre religioner och några av dessa behandlas i 

texten. Hädanefter är det de abrahamitiska religionerna som står i fokus, dessa behandlas först 

gemensamt och sedan behandlas judendomen, kristendomen och islam var för sig. Efter 

behandlingen av dessa religioner kan det uppmärksammas en övergång från de abrahamitiska 

till de asiatiska religionerna. Här behandlas då hinduism, buddhism, konfucianism och daoism 

i de följande tre kapitlen. Bokens avslutande kapitel behandlar de nya religiösa rörelserna 

samt sekter. För varje kapitel inom denna bok följer en rad frågeställningar gällde den 

information som framkommit i kapitlet. 

Utifrån denna struktur kan en viss röd tråd upptäckas. Den inledande delen i denna bok 

behandlar livsåskådningar samt etik och moral. Dessa kapitel ger en inblick i olika 

livsåskådningar samt vad dessa innebär vilket ger en god grund för författaren att bygga 

vidare på. Kapitlet som behandlar de abrahamitiska religionerna behandlar både kristendom 

och judendom i större utsträckning än islam. Detta bidrar till en upplevelse av islam som 

utanför de abrahamitiska religionerna vilket påverkar den röda tråden och bokens 

sammanhållning negativt. Inom de abrahamitiska religionerna skiljer sig upplägget mellan 

kapitlen men informationen som framkommer är stort sett likvärdig. Detsamma gäller inom 

de asiatiska religionerna, trots att det mellan uppläggen kan finnas skillnader framkommer 

liknande aspekter för alla religionerna. Bokens avslutande del behandlade nya religiösa 

rörelser vilket ger ett mer nutida perspektiv som även knyter an till bokens första kapitel, detta 

bidrar till upplevelsen av denna bok som en helhet. Vad det gäller den röda tråden är denna 

oftast närvarande, det finns dock ett fåtal tillfällen då sammanhang går förlorat och en känsla 

av hopp mellan kapitel uppstår, detta gäller då kapitel 4 ”Tre religioner” samt kapitel 7 

”Islam”. 

I ”Religion och sånt 1” studerades även den grafiska formen för att avgöra textens läsbarhet. 

Inom denna text uppmärksammades inga svårigheter i form av stavfel, interpunktion, 

styckelängd eller typsnitt. Texten i detta verk är både lättläst och strukturerad. Viktiga termer 

och begrepp markeras i texten med fet stil vilket gör dem lättåtkomliga för senare tillfällen. 

De begrepp och termer som är av en svårare natur markeras i texten med kursiv stil och 

förklaring följer sedan i texten. Detta bidrar till en läsvänlig upplevelse. Bildanvändande var 
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vanligt förekommande i denna bok och bilderna som används relaterar till det aktuella 

kapitlet. Bildtexten som följer är tydlig och lätt att identifiera. 

Den rent språkliga aspekten för ”Religion och sånt 1” visar att terminologin för denna text är 

tydligt och lätt att förstå, i de fall detta inte stämmer förklaras begreppen tydligt i den 

efterföljande texten. Textens komposition är relativt tydlig då upplägget är strukturerat och 

lätt att följa. Här spelar dock exemplet med de abrahamitiska religionerna in171 vilket påverkar 

textens komposition något åt det negativa hållet. 

3.10.4 Religion 1&2 liv och mening 

Denna bok är uppdelad i två delar inom vilka olika kapitel behandlas. Del 1 behandlar 

religionerna samt vad religion är. Här introduceras meningsskapande samt vad religion är och 

innebär innan författaren går vidare in på de olika religionerna. Här behandlas judendom, 

kristendom och islam var för sig innan de abrahamitiska religionerna behandlas tillsammans. 

Efter de abrahamitiska religionerna behandlas de asiatiska religionerna, hinduismen, 

buddhismen och mindre religiösa rörelser i kina är då det som står i fokus under de 

kommande kapitlen. Den första delens avslutande del behandlar nyandliga rörelser samt 

religionernas framtid. Del 2 behandlar etik och livsfrågor, här behandlas alla människors lika 

värde, etik och moral samt meningsskapande. Inom denna del behandlas även normer och 

teman såsom kön och sexualitet. Bokens avslutande del behandlar döden och här diskuteras 

det kring huruvida denna innebär ett slut eller en början. Gemensamt för kapitlen i detta verk 

är ett antal avslutande frågeställningar. 

Bokens uppdelning i två delar ger för en logisk struktur, i den första delen får läsaren ta del av 

vad religion innebär samt grundläggande information gällande de fem stora världsreligionerna 

och några mindre religiösa rörelser. De avslutande kapitlen som behandlar religionernas 

framtid åstadkommer en naturlig övergång till bokens andra del som behandlar etik och 

livsfrågor. Den andra delen av denna bok upprätthåller en struktur som liknar den första 

delen. De olika kapitlen knyter an till varandra och bildar en helhet. Genomgående för denna 

bok kan man se en röd tråd som följer med mellan de två delarna. 

Vidare kan vi se till denna texts grafiska struktur, texten visas vara av en lättläst karaktär då 

typsnitt, terminologi, styckelängd samt interpunktion beaktas. För denna text betonas inte de 

svåra eller viktiga orden utan dessa följer den övriga texten vad det gäller form och typsnitt.  

De svåra ord som förkommer i denna text förklaras i den efterkommande texten172 vilket ger 

ett bra flyt för läsaren. Kapitlen som behandlar de fem stora världsreligionerna avslutas med 

en textruta där viktiga ord förklaras, detta görs dock inte för de övriga kapitlen. Ett exempel 

på när läsningen störs i denna bok förekommer på sidan 37 där ett ord fallit bort. Här kan vi 

läsa att; ”Ur judendomen har och islam sprungit fram173”. Här störs alltså läsaren av det 

bortfalla ordet vilket påverkar både mening och förståelse i texten. Bilder är vanligt 

                                                 
171 Jmf. 5.8.3. 
172 Gunilla Rundblom & Leif Berg, Religion 1&2 liv och mening (Lund: NA förlag AB, 2014), 56. Se 
exempel monoteism. 
173 Gunilla Rundblom & Leif Berg, Religion 1&2 liv och mening (Lund: NA förlag AB, 2014), 37. 
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förekommande i denna text och de åtföljs oftast av en textruta som förklarar det bilden visar. 

Detta är väl strukturerat och framställt vilket bidar till att underlätta läsandet. 

Den språkliga aspekten för ”Religion 1&2 liv och mening” visar på en tydlig och lättförstådd 

terminologi där de svåra ord som kan uppkomma förklaras i den direkt efterföljande texten. 

Upplägget är väl strukturerat och textens olika delar är lätta att följa och en röd tråd kan 

uppmärksammas genomgående genom texten. Kompositionen för denna text är alltså tydlig 

och följsam vilket underlättar läsandet. 

3.11 Sammanfattning av läroböckernas struktur 
Sammanfattat så kan det sägas att utifrån dessa resultat kan alla läroböckerna ses som läsbara. 

Utifrån Säljös kunskapsteoretiska tankar kan detta uppmärksammas som något mycket viktigt 

då han menar att tillägnandet av kunskap till största del kommer från läsandet. Läsandet i 

skolan menar Säljö dock kan vara problematiskt då eleverna inte själva gör valet gällande vad 

och när de ska läsa. Att läroböcker besitter en särskild sorts kunskap, som är granskad och 

godkänd, är även något Säljö menar är problematiskt då han anser att det är begränsande174. 

Även här är det viktigt att ta i beaktande att meningsskapande inte är beroende av textens 

läsbarhet men att tillägnandet av den kunskap som ligger till grund för meningsskapandet kan 

vara det. 

 

Då läroböcker kan antas besitta en viss auktoritet utifrån sin roll i skolan kan även kunskapen 

och informationen inom dessa böcker även den antas besitta en viss auktoritet. Det vill säga 

att informationen i en lärobok kan antas vara korrekt utan att eleverna själva kollar upp eller 

ifrågasätter faktan. Att läroböcker kan antas besitta denna auktoritet gör även att den 

information som finns i dessa förs vidare, även om denna är felaktig. Detta är en av 

anledningarna till att läroboksanalyser är viktiga, då deras status gör ett ifrågasättande av 

informationen till något som kan ses som oviktigt.  

Utifrån ett strukturellt perspektiv kan även alla dessa läroböcker betraktas som användbara. 

Resultatet visar att alla dessa läroböcker har en struktur som är lätt att följa och att den 

information som behandlas följer en röd tråd. Grafiskt sett kunde det även konstateras att 

dessa texter var läsbara då tydligheten framkom även i form av typsnitt, interpunktion, 

styckelängd samt valet av bilder. Att dessa bilder figurerade i ett logiskt sammanhang samt 

oftast åtföljdes av en förklarande bildruta bidrog till en fungerande struktur. Även 

språkmässigt kunde alla dessa texter bedömas som användbara då de uppvisade en fungerande 

terminologi och en väl strukturerad komposition. Här är det dock viktigt att ha i åtanke att 

endast läroböckernas struktur inte kan påvisa en användbarhet utan huruvida dessa läroböcker 

är användbara kan endast uppmärksammas när struktur och innehåll betraktas som en enhet. 

Detta styrks utifrån Jonassens tankar om att en texts struktur är viktig för den inledande 

förståelsen men att den inte är avgörande för meningsskapande. Samma sak gäller innehåll, 
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det påverkar den inledande förståelsen men meningsskapandet kommer sedan från läsaren 

själv175. 

3.12 LIX-värde 
För att vidare kunna avgöra dessa läroböckers användbarhet måste vi se till textens struktur. 

För att avgöra hur läsbar en text är kan textens LIX-värde räknas ut, detta ger en siffra mellan 

15-60 som avgör hur pass lätt eller svårt en text är att läsa. I varje bok valdes två olika stycken 

ut slumpmässigt och LIX-värdet beräknades på båda detta, medelvärdet från dessa två fick 

sedan utgöra LIX-värdet. Uträkningarna för dessa LIX-värden kan ses i bilaga 1. Tabell 2 

nedan visar LIX-värdet för de olika texterna. 

Tabell 2 Religion 1 Religion 1 för 

gymnasiet 

Religion 1&2 liv 

och mening 

Religion och sånt 

1 

LIX-värde 37,7 41.7 30,7 37 

 

Då värdet som räknas ut kan variera från 15 till 60 innebär detta att mitten på skalan ligger på 

37,5. Det kan då uppmärksammas att två av böckerna håller sig till mitten på skalan medan en 

av böcker ligger på en något svårare läsnivå och en på en något lättare läsnivå. 

När det talas om LIX-värde är det viktigt att hålla i åtanke att detta värde inte säger något om 

texten i sig utan snarare är en indikation på det språk och den meningsbyggnad författaren 

använder sig av, vilket i sin tur kan påverka en texts läslighet. Det är även viktigt att hålla i 

åtanke att en text som är svår att läsa för något kan vara lätt för någon annan och vice versa. 

LIX-värdet ger med andra ord en inblick i terminologi och meningsbyggnad utan att för den 

sakens skull vara representativt för alla läsare då uppfattningen av en text är individuell och 

kan variera. Värdet kan dock ses som ett allmänt riktmärke för vilken nivå texten ligger på 

och därmed ge en bild av textens läslighet. Det är även viktigt att poängtera att läslighet inte 

är samma sak som användbarhet och att alla typer av texter kan vara användbara på olika sätt. 

Läsligheten av en text kan dock sägas påverka användbarheten så olika svårighetsgrader kan 

vara olikt tillämpningsbara i olika situationer och för olika målgrupper. 

3.13 Avslutande sammanfattning 
Utifrån de resultat som framkommit kan det konstateras att alla dessa böcker är användbara i 

ett skolsammanhang. Innehållsmässigt kunde det konstateras att alla dessa böcker är 

användbara samt uppfyller de krav som kan ses i läroplanen, tre av dessa kan dock ses som 

mer användbara utifrån ett objektivitetsperspektiv. Strukturellt och språkmässigt kunde även 

dessa texter ses som användbara vilket i samband med LIX-värdet gav en god bild över hur 

pass läsbara dessa texter var. 
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4 Slutdiskussion 
Behandlingen av dessa teman, kön, sexualitet och etnicitet, samt den strukturella 

sammansättningen av dessa läroböcker har varit viktiga att studera i förhållande till de nya 

krav som uppkom i och med GY11.  Nedan kommer de viktigaste övergripande resultaten för 

studiens frågeställningar att presenteras samt diskuteras. 

4.1 Hur behandlas temana? 
Den inledande frågeställningen för denna studie lyder som följande;  

I vilken utsträckning och på vilket sätt tar läroböckerna för Religionskunskap 1 upp 

information som den nya kursplanen kräver vad det gäller kön, sexualitet och etncitet?  

Ser vi till resultatet kan vi uppmärksamma att både temat kön och sexualitet behandlades i en 

större, eller kanske snarare, mer tydlig utsträckning än etnicitetstemat. De krav som ställs i 

kursplanen uppfylls dock av alla böcker och inom alla teman. Vad det gäller huruvida 

relevant information utelämnas framkom detta främst i förhållande till transsexualitet samt 

bisexualitet då dessa behandlades i ytterst liten utsträckning och endast vid ett fåtal tillfällen. 

En subjektiv framställning av könstematiken kunde även uppmärksammas i en av dessa 

läroböcker. 

Varför etnicitetstemat framkommer mindre tydligt än de övriga temana anser jag beror delvis 

på dess status som ämne. och delvis på att detta tema är mer inbakat i den övriga 

informationen gällande dessa religioner. Vad gäller etnicitetstemat status så menar jag att 

detta tema inte är en lika ”het potatis” i förhållande till religion. Därmed kanske det inte heller 

blir lika tydligt var detta tema behandlas som för de andra temana. När temana kön och 

sexualitet behandlas märks detta tydligt i texten, det påpekas även av författarna med hjälp av 

rubriker såsom ”kvinnans ställning” eller formuleringar såsom sexualitet i förhållande till 

islam. Det görs alltså en tydlig markering i texten när temana kön och sexualitet behandlas 

som inte framkommer vad det gäller etnicitet. Detta menar jag kan bero på att kön och 

sexualitet är ämnen som kan, utifrån en generaliserande syn, ses som nedvärderade inom vissa 

religion och som det därför tidigare varit problematiskt att behandla utan att befästa 

fördomsfulla åsikter. 

Utifrån det tematiska resultatet och den tematiska analysen kunde det uppmärksammas att 

dem relevanta information som kan påstås utelämnas i läroböckerna utgörs av bi- och 

transsexualiteten. Den trans- och bisexuella läggningarna kan anses vara kontroversiella i 

förhållande till normen, särskilt i förhållande till andra kulturer som kan präglas av ett mer 

gammalmodigt tankesätt. Därmed kanske det även kan vara svårt att behandla trans- och 

bisexualitet i förhållande till dessa kulturer utan att visa på en nedvärderande bild av dessa 

läggningar. Utifrån skolans värdegrund vet vi att ingen ska behöva känna sig diskriminerad i 

undervisningen och jag anser att det kan finnas en problematik i att tala om hur och varför 

vissa kulturer betraktar något som fel i samband med denna värdegrund då detta kan ha en 

påverkan på eleverna. Med det sagt anser jag även att det är viktigt att de trans- och bisexuella 

läggningarna framkommer i samband med temana kön och sexualitet då dessa inte kan påstås 

definieras av endast män och kvinnor, eller hetero- och homosexuella. En lösning för att 

undvika att benämna dessa läggningar som något negativt utifrån vår eller andra kulturer, 
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vilket jag anser kan vara orsaken till den minimala behandlingen, skulle vara att behandla 

detta tema fristående från kultur och religion. Att behandla trans- och bisexualitet enskild och 

tala om vad det innebär i sig samt vilken påverkan det kan ha för individen skulle kunna vara 

ett sätt att både belysa dessa läggningar samt hålla sig ifrån negativa ordalag. 

4.2 Objektivitet och problematisering 
Den andra frågeställningen för denna studie lyder som följande; 

Är läroböckerna en användbar resurs för läraren inom temana kön, sexualitet samt 

etnicitet och i sådana fall på vilka sätt? 

Utifrån resultatet kunde det här uppmärksammas en variation mellan dessa teman när det 

gällde graden av problematisering. Alla teman problematiserades i alla böcker dock framstod 

problematiseringen inom temat sexualitet som svagare då två av de fyra läroböckerna, trots 

försök till problematisering, inte nådde hela vägen. Dessa var ”Religion 1&2 liv och mening” 

samt ”Religion 1” där sexualitetstematiken inte framkom genomgående genom böckerna utan 

endast i ett fåtal kapitel. Detta i sin tur påverkade problematiseringen som även den endast 

framkom vid enstaka tidpunkter. Att denna problematisering endast framkom vid ett fåtal 

tillfällen medför även att temat sexualitet inte upplevdes som genomgående viktigt. Detta var 

något som påverkade problematiseringen inom dessa två verk och ledde till att den upplevdes 

som otillfredsställande.  

Informationen som behandlades inom läroböckerna vad det gäller dessa teman var till största 

del objektiv, dock kunde ett subjektivt inslag uppmärksammas i en av böckerna vad det gäller 

behandlingen av temat kön. 

Att sexualitetstemat inte problematiseras i samma utsträckning som de övriga temana anser 

jag kan bero på att sexualitet i dagens samhälle kan vara en känslig fråga där det är viktigt att 

respekt är något genomsyrande. Att då behandla sexualitetstemat i förhållande till religioner 

och kulturer där alternativa sexuella läggningar kan mötas med  förakt snarare än respekt kan 

vara svårt då detta kanske inte gärna är en bild man vill föra vidare, varken för den sexuella 

läggningen eller den kultur/religion man talar om. Jag anser att detta är en försiktighet, att 

sexualitetstemat inte framkommer lika tydligt för att det finns en rädsla att trampa någon på 

tårna, vare sig det gäller hur en kultur eller religion framställs eller hur de sexuella 

läggningarna framställs. 

Det subjektiva inslag som uppmärksammades i förhållande till ett av temana var den 

stereotypiska porträtteringen av manligt och kvinnligt i en av dessa läroböcker. Detta inslag 

var väldigt intressant då författaren i övrigt visade på en vilja att agera normbrytande. Varför 

denna stereotypiska framställning av manligt och kvinnligt framkom i detta verk anser jag  

kan bero på de normer som författaren själv kan vara fast i, medvetet eller omedvetet. Jag 

anser således att författaren inte nödvändigtvis menade att uppvisa dessa stereotypiska tankar 

utan att detta snarare var ett resultat av de normer som präglat samhället under dennas 

uppväxt. 
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4.3 Läroboken som resurs 
Den avslutande frågeställningen för denna studie lyder som följande; 

Är läroböckerna en användbar resurs för lärare vad det gäller den strukturella och 

grafiska formen? 

För denna frågeställning visade resultatet att alla dessa läroböcker var användbara då textens 

språk och struktur är i fokus. LIX-värdena visade att dessa texter var läsbara vilket styrktes 

när texternas struktur studerades. Rent språkligt var alltså dessa läroböcker en användbar 

resurs. Att böckernas språk och struktur är något som påverkar deras användbarhet är givet. 

För att på bästa sätt kunna använda dessa läromedel är det viktigt att eleverna förstår och kan 

ta till sig informationen i dem. Detta var något som alla läroböcker visade sig uppfylla utifrån 

de undersökningar som gjorts. 

Det språkliga samt böckernas struktur är dock inte det viktigaste när det gäller att undersöka 

huruvida dessa läroböcker är användbara inom området kön, sexualitet och etnicitet. Det var 

här den kunskapskritiska analysen spelade in och innehållet i dessa läromedel studerades. 

Resultatet visade att en av dessa läroböcker inte var lika användbar som de övriga då det här 

förekom subjektiva inslag. De subjektiva inslag som uppmärksammades vad det gäller dessa 

teman var hur synen på religion och tro definierades utifrån ett västerländskt och kristet 

perspektiv och reducerades till de som grundar sin religion i tron på en allsmäktig Gud. Detta 

bidrog till att främmandegöra de religioner som inte identifierar sig med ett monoteistiskt 

tänkande. Det andra inslaget av subjektivitet var porträtteringen av manliga och kvinnliga 

könsroller utifrån den rådande normen. Att beskriva kvinnor och män utifrån attribut som 

anses vara typiska för könen bidrar till att upprätthålla de könsnormer som finns i samhället. 

Rent innehållsmässigt kan det alltså konstateras att tre av dessa läroböcker är användbara 

inom temana kön, sexualitet och etnicitet utifrån den information som behandlas inom 

böckerna. Den information som tas upp är relevant och objektiv och de resonemang som förs i 

böckerna är logiska. I en av dessa böcker kan användbarheten dock diskuteras, här finner vi 

både inslag av könsnormerande tankar samt en viss grad av andrafiering när det gäller 

definitionen av religion. Användbarheten i denna bok blir därmed mindre än i de övriga 

böckerna då sådana subjektiva inslag är något som bör hållas borta från undervisningen. Detta 

innebär dock inte att boken inte är användbar alls, informationen som tas upp är forfarande till 

stor del relevant, det blir då istället upp till läraren att avgöra hur denna bok bör användas. 

Undervisningen kan exempelvis baseras på endast ett fåtal kapitel i boken där dessa 

subjektiva inslag inte förekommer. Användbarheten hos denna bok kan alltså inte sägas vara 

avgörande av dessa subjektiva inslag då dessa inte genomsyrar hela boken. Dock kan denna 

bok sägas vara mindre användbar då dessa beaktanden inte behöver tas gällande de övriga 

böckerna. 

Utifrån Säljös kunskapsteoretiska perspektiv176 kan det uppmärksammas att det utifrån ett 

lärandeperspektiv även är viktigt att gå utanför den informationen som finns i läroböckerna. 
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Detta eftersom att informationen i dessa läroböcker baseras på en befintlig kunskap och Säljö 

menar att utifrån detta kan många intellektuella koncept gå förlorade. Därmed blir det även 

viktigt att söka sig utanför dessa läroböcker vid tillägnandet av kunskap. Utifrån Säljös teori 

kan då läroböckernas användbarhet diskuteras, är en lärobok användbar om läraren också 

måste söka sig utanför denna lärobok för en allsidig och varierad kunskap? Att det kan vara 

viktigt för läraren att inte endast förlita sig på läroboken utan också söka sig utanför denna 

kan sägas påverka användbarheten hos dessa läroböcker. Här menar jag dock att då 

läroböckerna ger en god grund för både lärare och elev att stå på är det endast rimligt att de 

inte kan behandla alla ämnen/teman i en komplett utsträckning, till viss del beroende på 

begränsat utrymme. Det är inte heller förvånande att det är en befintlig och diskuterad 

kunskap som behandlas då dessa läroböcker baseras på ett befintligt empiriskt material. Att 

det då kan gynna läraandesituationen och bidra med en mer varierad bild om läraren även 

använder ett annat material med undervisningen anser jag inte påverkar läroböckernas 

användbarhet på ett negativt sätt då undervisning inte bara bör utgå från dessa böcker. Utifrån 

ett tidsperspektiv är det även viktigt att poängtera att på grund av läroböckernas 

oföränderlighet, och att skolorna inte byter ut dessa läroböcker så ofta, kan det vara 

nödvändigt för läraren att sträcka sig utanför läroboken för att belysa aktuella händelser. Jag 

anser utifrån detta att läroböcker kan sägas vara fullt användbara även om läraren också bör 

använda andra källor för en mer varierad kunskap. 

Sammanfattningsvis kan det då konstateras att användbarheten kan skilja sig mellan dessa 

böcker men att alla böcker kan anses vara användbara beroende på vilket perspektiv vi 

betraktar dem från. Användbarhet kan nämligen vara en mängd olika saker, inte bara kan en 

lärobok som är välskriven och grundad på ett empiriskt material vara användbar utan även en 

dåligt skriven lärobok kan vara användbar när källkritik eller generalisering behandlas. 

Användbarhet är med andra ord inte bara själva materialet utan också hur läraren väljer att 

använda detta. Läroböckerna inom denna studie har studerats baserat på ett 

läsbarhetsperspektiv och ett kunskapskritiskt perspektiv utifrån vilka de bedömts som 

användbara, dock i varierande grad. Hur lärare väljer att använda dessa läroböcker är inget 

som har undersökts i denna studie, men är något som skulle kunna utgöra en vidare foskning 

inom detta ämne. 
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Bilaga 1: Uträkning av texternas LIX-värde. 
 
 

Religion 1177_: 

122/9 = 13,5   

(37x100)/122 = 30,3   

13,5+30,3 = 43,8 = Styckets LIX-värde 

Religion 1178_:   

165/14 = 11,7   

(33x100)/165 = 20   

11.7+20 = 31,7 = Styckets LIX-värde 

Medelvärdet av dessa två LIX-värden blir 

då: 

(43,8 +31,7)/2 = 37,7 

Religion 1 för gymnasiet179_:   

173/13 = 13,3   

(36x100)/173 = 20,8   

13,3+20,8 = 34,1 = Detta styckes LIX-

värde 

Religion 1 för gymnasiet180_:   

207/13 = 15,9   

(69x100)/207 = 33,3   

15,9+33,3 = 49,2 = Detta styckes LIX-

värde 

Medelvärdet av dessa två LIX-värden blir 

då:   

(34,1+49,2)/2 = 41,7 

Religion 1&2 liv och mening181_: 

231/18 = 12,8   

(53x100)/231 = 22,9   

12,8+22,9 = 35,7 = Detta styckes LIX-

värde 

 

                                                 
177 S. 94 Första stycket 
178 S. 24-25 Sista resp. första stycket 
179 S. 75 
180 S. 163 
181 S. 143 Andra stycket 

Religion 1&2 liv och mening182_:   

161/15 = 10,7   

(24x100)/161 = 14,9   

10,7+14,9 = 25,6 = Styckets LIX-värde 

Medelvärdet av dessa två LIX-värden blir 

då:   

(35,7+25,6)/2 = 30,7 

Religion och sånt 1183_:   

176/12 = 14,6   

(57x100)/176 = 32,3   

14,6+32,3 = 46,9 = Styckets LIX-värde 

Religion och sånt 1184_: 

160/11 = 14,5   

(20x100)/160 = 12,5   

14,5+12,5 = 27 = Styckets LIX-värde 

Medelvärdet av dessa två LIX-värden blir 

då:   

(46,9+27)/2 = 37 

                                                 
182 S. 329 
183 S. 183 
184 S. 31 


