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Abstract 

 

Mitt syfte är att analysera hur ett urval läroböcker behandlar genus i avsnitten om judendomen 

jämfört med avsnitten om kristendomen, i både text och bild. De värderingar och normer som 

framkommer ska dessutom sättas i förhållande till Lpf 94. Metoden jag använder mig av för 

att analysera texterna och bilderna är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Till 

Faircloughs modell har jag även tillfogat två av Raewyn Connells fyra dimensioner av genus 

för att på ett enkelt sätt kunna se om genus exkluderas i text och bild. Jeanette Sky bok Genus 

och religion spelar en central roll i uppsatsen. Analysen visar att judendomen framställs som 

en mansdominerad religion där kvinnor är underordnade männen. I framställningen av 

kristendomen är det en jämställd bild som framkommer. Judendomen framställs med en 

mansnorm medan kristendomen framställs med en jämställdhetsnorm. De normer och 

värderingar som framkommer i avsnitten om judendomen överensstämmer inte med det som 

Lpf 94 förespråkar. I avsnitten om kristendomen stämmer normerna och värderingarna dock 

överens med Lpf 94. 
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1. Inledning 
 

[…] läromedelsförlagen har ett egenintresse av att förbättra kvaliteten i tryckta läromedel. Om inte 

kvaliteten på läromedel förbättras, så bedömer vi att det inte är uteslutet att det på sikt blir nödvändigt 

med någon typ av kontinuerlig vetenskaplig granskning av läromedel.
1
 

 

Citatet är hämtat från Flickor, pojkar, individer – om betydelsen av jämställdhet för kunskap 

och utveckling i skolan som är ett slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i skolan 

(DEJA) på uppdrag av regeringen och utbildningsminister Jan Björklund. Den kvalité som 

nämns i citatet syftar till en jämställdhetsaspekt men DEJA menar också att ”andra 

kvalitetsaspekter bör beaktas”.
2
 Uppdraget i utredningen var att få kunskap om jämställdhet i 

skolan med utgångspunkt i skolans värdegrund.
3
 Som vi ser i citatet riktas speciell kritik mot 

skolans läromedel. 

 

Som blivande lärare anser jag det är viktigt att vara medveten om de olika problem som finns 

kring jämställdhetsaspekterna inom skolan. Läromedel är en del av denna aspekt och kräver 

särskild uppmärksamhet. Jag anser att det är viktigt att vara medveten om denna aspekt för att 

lyckas med dels undervisningen i religionskunskap men även i andra ämnen i skolan. Även 

om det blivit vanligare med annat undervisningsmaterial i skolan har läroböckerna en 

särställning som undervisningsmaterial.
4
 Det är därför av vikt att som blivande lärare vara 

medveten om hur läroböckerna behandlar jämställdhet i både text och bild. Vilka signaler 

sänds till eleverna när de läser eller bara blickar igenom en lärobok, är en fråga som är viktigt 

att reflektera över. Denna uppsats behandlar en del av jämställdheten; jämställdheten mellan 

könen. 

 

Analysen av läroböckerna utgår från ett läsarperspektiv, alltså den delen som eleverna tar del 

av, eftersom jag är speciellt intresserad av att synliggöra de värderingar och normer som 

eleverna möter, både medvetet och omedvetet i läromedlet. Lärarhandledningen har jag 

därmed inte analyserat. 

 

                                                 
1
 SOU 2010:99: 86 

2
 SOU 2010:99: 86 

3
 SOU 2010:99 Till Jan Björklund 

4
 SOU 2010:99: 86 
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Jag analyserar inte läroböckerna i sin helhet utan har valt att analysera de delar i läroböckerna 

som behandlar judendomen och kristendomen. Anledningen till detta är judendomen inte har 

behandlats så mycket i tidigare läromedelsanalyser. Delarna om kristendomen valde jag att 

analysera eftersom kristendomen har en särställning i den svenska religionsundervisningen. 
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2. Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att, utifrån ett läsarperspektiv, analysera hur ett urval läroböcker, 

skrivna för religionskunskap A på gymnasiet, behandlar genus i avsnitten om judendom 

jämfört med avsnitten i kristendom, i både text och bild. Dessutom ska de värderingar och 

normer som framkommer i avsnitten om judendom och kristendom sättas i förhållande till Lpf 

94.  De frågor jag utgår från är: 

 

 Hur upptäcker man hur genus framställs i judendomen och kristendomen i 

läroböckerna? 

 Vilka likheter och skillnader finns det i framställningen av genus i de olika 

religionerna? 

 Vilka värderingar och normer kommer till uttryck genom texterna och bilderna? 

 Hur ser värderingarna och normerna ut i förhållande till Lpf 94? 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning som analyserar läroböcker inom religionskunskapen har främst riktat in sig 

på mångkulturalism. Forskning som enbart fokuserat på genus i religionsläroböcker finns det 

mycket lite om. Den forskning som har fokuserat på genus, har framförallt fokuserat på texten 

och inte på både texten och bilderna i religionsläroböckerna. Mycket av forskningen har även 

fokuserat på hur islam framställts i läroböckerna, vilket gjort att forskningen kring hur 

judendomen framställs i läroböckerna blivit ett relativt outforskat område. Sociologen 

Masoud Kamali har i SOU 2006:40
5
 gjort en jämförande analys i fyra läroböcker i 

religionskunskap avsedda för gymnasiet. Kamali analyserar om texter i tre religioner i 

böckerna, islam, hinduism och kristendom, har gemensamma drag som diskursivt 

reproducerar ”vi” i förhållande till ”dem”. Fokus i analysen ligger på andrefiering, även om 

genus berörs är det inget djupgående resonemang kring just genus utan det handlar om genus i 

förhållandet ”vi” och ”dem”. 

 

                                                 
5
 Kamali, Masoud (red.)2006 
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Kjell Härenstam analyserar i boken Skolboks-islam bilden av islam i svenska läroböcker i 

religion. En del av hans analyser behandlar genusfrågan. Det handlar om hur kvinnas roll och 

hur synen på kvinnan inom islam framställs i läroböckerna.
6
 Boken är emellertid skriven 

1993, vilken innebär att läroplanerna Lgr 80 och Lgy 70 var gällande när boken skrevs. 

Härenstam utgår även från Lgr 69 i sin analys i skolboks-islam. Härenstam har även senare 

analyserat läroböcker i religionskunskap avsedda för gymnasiet. I enlighet med skolans 

värdegrund?
7
 är en granskning som Skolverket lät utföra på uppdrag av regeringen. En del av 

syftet med granskningen var att ge en uppfattning av hur läroböcker bidrar till undervisningen 

i frågor som bland annat kön, religion och trostillhörighet.
8
 Härenstam granskar bilden av 

islam och hinduismen i läroböcker för religionskunskap för både grundskolans senare del och 

gymnasiet.
9
 

 

I Skolverkets ovan nämnda granskning behandlas även kön i läroböcker för religionskunskap. 

Britt-Marie Berge, universitetslektor i pedagogik, och Göran Widding, doktorand i pedagogik, 

granskar av hur kön framställs i läroböckerna.
10

 Berge och Widding behandlar även 

lärarhandledningen till läroböckerna i sin analys. 

 

Ett antal c-uppsatser har även skrivits om hur genus framställs i religionsläroböcker. Sofie 

Skoglund
11

 undersöker i sin uppsats vilket budskap bilderna ger eleverna i avsnitten om 

hinduism i fyra läroböcker i religionskunskap för årskurs 9 ur ett genusperspektiv. Skoglunds 

undersökning visar att män dominerar bilderna både i en allmän framställning och i 

framställningen av religiösa handlingar. Sara Wiberg och Veronika Yngve
12

 gör en bildanalys 

av islam och kristendom i religionsläromedel för gymnasiets A- och B-kurs. Wiberg och 

Yngve analyserar bland annat bilderna ur ett genusperspektiv och kommer fram till att 

kvinnan ofta framställs som förtryckt och marginaliserad framför allt i avsnitten om islam. 

Susanna Taskila
13

 gör i sin uppsats en text- och bildanalys av hur Jesus framställs i läroböcker 

på högstadiet. Taskila söker dessutom i sin analys efter tecken på manlig dominans och 

kvinnlig underordning i läroböckerna. Taskila kommer fram till att kvinnor ofta utelämnas i 

både text och bild och när kvinnor får utrymme i läroböckerna handlar det ofta om väldigt 

                                                 
6
 Härenstam, Kjell 1993 

7
 Skolverket 2006 

8
 Skolverket 2006:6 

9
 Härenstam, Kjell 2006 

10
 Berge Britt-Marie & Widding Göran 2006 

11
 Skoglund, Sofie 2009 

12
 Wiberg, Sara & Yngve Veronica 2008 

13
 Taskila, Susanna 2008 
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kortfattad information. Charlotte Pennerdahl
14

 gör i sin uppsats en analys av hur kvinnor 

framställs i jämförelse med män i text och bild i avsnitten om judendom i fyra läroböcker i 

religionskunskap för gymnasiet. Analysen visar att kvinnor framställs som underordnade 

männen i både text och bild. Min uppsats skiljer sig från Pennerdahls genom att jag jämför 

mina resultat från avsnitten om judendomen med resultaten från avsnitten om kristendomen. 

                                                 
14

 Pennerdahl, Charlotte 2009 
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3. Bakgrund 

 

3.1 Kultur, religion och genus 

 

Eftersom kultur, religion och genus är något som inte helt går att skiljas åt är det inte konstigt 

att genus i tidigare analyser av läromedel många gånger behandlats som en underrubrik till 

mångkulturalism. Att exempelvis skilja ut genus helt från kultur är en uppgift som i det 

närmaste är omöjlig. Sharon Todd, professor i pedagogik vad Lärarhögskolan i Stockholm, 

menar att kläder, leksaker och så vidare som man använder, visar tydligt på vilken stor del av 

kulturen som genus utgör. Genus utgör helt enkelt en del av kulturens definition. På grund av 

den del som genus utgör inom kulturen är det knappast förvånande att konflikter uppstår när 

olika genusrelaterade värderingar möts.
15

 Todd menar, att för att förstå genus i olika 

sammanhang måste man förstå kulturen som omger genuset. För att detta ska fungera är det 

viktigt att se kulturer som föränderliga, inte statiska och homogena.
16

 

 

Todd anser att religion inte bara är en del av kulturen utan att kulturen även är en del av 

religionen. Den kultur en människa tillhör påverkar hur religionen tolkas.
17

 När kvinnor 

exempelvis bär hijab tolkas det av Todd inte bara som ett uttryck för religiositet utan även 

som ett socialt uttryck. Huvuddukar har även i Sverige varit omdiskuterade som 

genusmarkörer och kvinnoförtryckande. Den diskussionen har framför allt handlat om att de 

demokratiska värdena som exempelvis jämställdhet och rätten till att bestämma över sig själv 

åsidosätts genom bärandet av huvudduk.
18

 Genus utgör alltså en stor del av både religion och 

kultur, precis som religion och kultur utgör en stor del av genus. 

 

                                                 
15

 Todd, Sharon 2006:48-49 
16

 Todd, Sharon 2006:51-52 
17

 Todd, Sharon 2006:52-53 
18

 Todd, Sharon 2006:52-56 
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3.2 Läroböckernas hegemoni 

 

Vad är det då som gör att kulturen, med genus som en del av den, förmedlas vidare? Jörgen 

Mattlar, som bland annat är doktorand i didaktik vid Uppsala universitet, tar i en 

läroboksanalys upp det kollektiva minnet. Kollektivt minne är en subjektiv bild av en grupps 

historia. I det kollektiva minnet ligger fokus på den egna gruppen och det är bara vissa 

händelser som lyfts fram medan andra hamnar i skymundan eller inte nämns alls. När det 

politiska klimatet i ett land förändras, förändras även det kollektiva minnet.
19

 Det kollektiva 

minnet är intressant i detta sammanhanget eftersom det hela tiden förändras precis som 

innehållet i läroböckerna.
20

 Genom att analysera innehållet i läroböcker kan man samtidigt 

analysera det omgivande samhällets, i alla fall det omgivande samhällets institutioners, 

värderingar och normer. 

 

De texter, bilder och det urval som finns i läroböcker speglar den kontinuerliga maktkampen mellan 

olika sociala krafter. Med utgångspunkten att läroboken är ett uttryck för politisk styrning kan man 

genom analys av läroböcker skapa förståelse för hur hegemonisträvanden formuleras och vilka 

värden som framkommer. Hegemoni är ett av de maktinstrument som finns, utöver fysiskt tvång. 

Hegemoni är ett system av värdenormer som överförs från makthavare och dess allierade, 

genomsyrar hela samhället och kommer att anta universell karaktär. Dessa universella värdenormer 

förmedlas bland annat genom media och utbildning.
21

 

 

Hegemoni kan både användas av demokratiska och totalitära stater. Enligt Mattlar spelar 

läromedel en viktig roll i denna maktprocess. Genom att göra en analys av läroböcker kan 

man skönja det kollektiva minnet, den politiska styrningen och analysera hur 

hegemonisträvandet kommer fram.
22

 Mattlar menar att läroplaner och kursplaner endast spelar 

en indirekt roll för läroboksskrivandet i dagens samhälle. Det är primärt marknaden, på vilken 

läroböcker säljs och köps, som styr vilka läroböcker som är värda att läsa. Även om, eller på 

grund av att marknaden styr vilka läroböcker som är värda att läsa förändras läroböcker 

långsamt över tid. De nya upplagorna ”ärver” de gamla.
23

 

 

                                                 
19

 Mattlar, Jörgen 2006:89-91 
20

 Mattlar, Jörgen 2006:90 
21

 Mattlar, Jörgen 2006:90 
22

 Mattlar, Jörgen 2006:90 
23

 Mattlar, Jörgen 2006:91-92 
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3.3 Läroplanen 

 

En del av hegemonin är som jag beskrivit ovan läroplanerna. Trotts att den nya läroplanen, 

gy11, har varit i kraft sedan höstterminen 2011, kommer den gamla läroplanen, lpf94, enligt 

övergångsbestämmelserna ”fortsätta att gälla under läsåret 2011/12 för elever som påbörjat 

sin gymnasieutbildning före den 1 juli 2011”.
24

 Av den anledningen står Lpf94 i fokus här.  

 

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de värden 

som vårt samhällsliv vilar på”.
25

 Detta står i det inledande avsnittet under ”grundläggande 

värden” i Lpf94. Det innebär att en av skolans uppgifter är att reproducera de värderingar som 

samhället står för. De värden som skolan ska förankra hos eleven är: ” Människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta […]”.
26

 Bland de värden som skolan 

ska förankra hos eleven är ett av de uttalade värdena jämställdhet mellan män och kvinnor. 

Genus blir därmed en utgångspunkt för hela skolan att arbeta med inom alla ämnen. 

 

3.4 Definition av genus 

 

Eftersom analysen av läroböckerna i denna uppsats syftar till att ta reda på hur genus 

framställs, är det en god idé att definiera vad jag menar när jag använder mig av begreppet 

genus. Den svenska termen ”genus” härstammar från det engelska ordet ”gender”. Termen 

kommer ursprungligen från grammatiken och skiljer ut grammatiska kön. I dagligt tal används 

genus vanligtvis för att visa den kulturella, sociala och psykologiska skillnaden mellan  

kvinnor och män.
27

 

 

Jag använder i detta arbete sociologen Raewyn Connells definition av genus: ”Genus är en 

struktur av sociala relationer koncentrerade till den reproduktiva arenan, och en samling 

praktiker (styrda av denna struktur) som drar in reproduktiva skillnader mellan kroppar i de 

sociala processerna”.
28

 Genus är enligt denna definition en struktur som styr hur människor 

                                                 
24

 Skolverket (http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/laroplaner-1.147973) 2011-11-23 
25

 Skolverket 2009:3 
26

 Skolverket 2009:3 
27

 Connell, Raewyn 2003:19 
28

 Connell, Raewyn 2003:21 
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beter sig, en konstruktion som är kopplad till den reproduktiva skillnaden mellan människor. 

Hur genuskonstruktionen ser ut beror på hur det omgivande samhället och kulturen ser ut.
29

 

Genus handlar alltså om de föreställningar som finns om kön och kön i sin tur handlar om det 

biologiska könet som är medfött.
30

 Genus är de sociala, kulturella och psykologiska 

konstruktionerna om kön. 

 

Den feministiska amerikanska filosofen Judith Butler menar i sin bok, Genus ogjort: kropp, 

begär och möjlig existens,
31

 att genus inte ska användas för att neutralisera maskulint och 

feminint, det som förknippas med könen män och kvinnor. Butler menar att om man använder 

genus på ett sådant neutraliserande sätt underminerar man syftet som genus är avsett att 

utgöra, nämligen att upplösa vad som är manligt och kvinnligt.
32

 

 

3.5 Den manliga normen 

 

Tidigare skrev jag om kultur, religion och genus och hur innebörden av dessa begrepp 

påverkar varandra. De mönster vi har i vårt samhälle idag kan vara svåra att se eftersom de är 

så självklara för oss som lever i samhället. Därför är det viktigt att granska vilka normer som 

finns i ett samhälle och dess institutioner, vilket skolan och dess läromedel är en del av. 

Religionen spelar en viktig roll för könskonstruktionen i ett samhälle enligt den norska 

religionshistorikern Jeanette Sky. Det finns gott om exempel i både Bibeln och Koranen om 

att när Gud talar till människan, är det mannen han talar till. I både Bibeln och Koranen delas 

män och kvinnor in i olika fack där mannen är hierarkiskt överordnad kvinnan. Enligt Sky 

framkommer det tydligast i skapelseberättelserna.
33

 

 

Sky använder termen androcentrism som betyder ”mansvriden” eller ”manscentrerad” för att 

förtydliga att mannen utgör normen i religionshistoriska texter.
34

 Ett exempel på 

androcentrism är att dagens läroböcker i religionskunskap gör stor skillnad mellan män och 

kvinnor enligt Sky. Mannen är det som utgör normen. Kvinnor får ofta nöja sig med att ha ett 

eget litet kapitel i varje religion där kvinnans roll beskrivs. Oftast skildras heller inte vardaglig 

                                                 
29

 Connell, Raewyn 2003:21-22 
30

 Sky, Jeanette 2009:20 
31

 Butler, Judith 2006 
32

 Butler, Judith 2006:60 
33

 Sky, Jeanette 2009:20-21 
34

 Sky, Jeanette 2009:31-32 
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religionsutövning, där kvinnor skulle fått en framskjuten plats i läroböckerna. Det är 

vanligtvis de mest troendes religion som skildras, där det historiskt sett varit männen som 

författat dokumenten.
35

 

 

                                                 
35

 Sky, Jeanette 2009:23, 31-33 
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4. Metod 

 

4.1 Diskursanalys 

 

Som metod för min analys använder jag mig av diskursanalys. I en diskursanalys värderas inte 

sanningshalten i en diskussion utan det är själva diskursen som ligger i fokus. Man värderar 

alltså inte vad som kan vara sant eller falskt utan vilka mönster man kan finna i den.
36

 När 

man använder sig av diskursanalys utgår man ifrån ett föränderligt samhälle där betydelser 

förskjuts. Olika saker har olika betydelser i olika tider och i olika samhällen. Detta i sin tur 

innebär att själva diskursanalysen hamnar inom det konstruktivistiska facket.
37

 Jag kommer 

att använda mig av lingvistikern Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som 

samhällsvetarna Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips beskriver i boken 

Diskursanalys som teori och metod.
38

 Winther Jörgensen och Phillips ger där en samlad bild 

av vad Faircloughs kritiska diskursanalys innebär. 

 

Faircloughs kritiska diskursanalys är kvalitativ och kan även användas som bildanalys.
39

 

 

4.2 Diskurs 

 

Enligt Winther Jörgensen och Phillips har Faircloug två olika sätt att använda begreppet 

diskurs. Dels är diskurs både struktur och skapande av struktur. Diskursen blir alltså en social 

praktik i den meningen. Dels är diskurs ”[…] ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser 

utifrån ett bestämt perspektiv”.
40

 

 

                                                 
36

 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000:28 
37

 Boréus, Kristina 2011:150 - 151 
38

 Winther Jörgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000 
39
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Eftersom en diskurs både är struktur och skapar struktur får diskursen betydelse för 

människors sätt att uppfatta omvärlden.
41

 Statsvetaren Kristina Boréus förklarar detta på 

följande sätt: 

 

[…] hur vi talar om företeelser, och vilka praktiker vi i övrigt utvecklar kring dem, påverkar våra 

föreställningar om dem. Enligt mer radikalt konstruktivistiskt tänkande är det inte alls meningsfullt 

att tala om någon verklighet som förmedlas i rå form genom våra sinnen: även om människor finns 

som fysiska kroppar blir de till vad de är – exempelvis fattiga, kriminella, vagabonder eller galningar 

– genom hur vi talar om dem och i övrigt strukturerar våra handlingar i relation till dem. En vagabond 

är inget man kan finna i oförmedlad form utanför en diskurs, och sanningar kan bara sökas inom 

diskurser.
42

 

 

Boréus menar att allt bara är något i förhållande till något annat. Det är våra föreställningar 

om och handlingar mot någon eller något annat som gör att denna någon eller detta något blir 

till vad det är. Det finns alltså ingen inneboende essens i något. 

 

4.3 Faircloughs tre dimensioner 

 

Winther Jörgensen och Phillips visar hur Fairclouhg i sin kristiska diskursanalys använder sig 

av en tredimensionell modell. De tre dimensionerna som analyseras är: 

 

 Text 

 Diskursiv praktik 

 Social praktik 

 

Text är det som konstruerar diskurser och består exempelvis vokabulär och grammatik. 

Diskursiv praktik uppstår när människor använder texten. Man producerar eller konsumerar 

den. Den första dimensionen, text, och den andra dimensionen, diskursiv praktik, går till stora 

delar in i varandra:
43

 ”[…] diskurs är en viktig form av social praktik, som både reproducerar 

och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, inklusive maktrelationer, och 

samtidigt formas av andra sociala praktiker och strukturer”.
44

 Detta är den centrala 
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utgångspunkten i Faircloughs kritiska diskursanalys enligt Winther Jörgensen och Phillips. 

Därför menar Fairclough enligt Winther Jörgensen och Phillips att textanalysen måste 

kombineras med en social analys för att man ska få fram en helhetsbild av de processer och 

strukturer som finns i ett samhälle eller i en kultur.
45

 

 

Jag använder mig emellertid enbart av text och diskursiv praktik i detta arbete eftersom tiden 

är begränsad. Syftet med arbetet är dessutom att få fram hur genus behandlas i läroböcker och 

inte hur elever eller lärare arbetar med läroböckerna. Därför är social praktik inte relevant för 

resultatet i arbetet. 

 

4.4 Inkludering och exkludering 

 

För att analysera hur inkludering och exkludering av genus och kön ser ut i texterna och 

bilderna tar jag hjälp av Norman Faircluoghs
46

 två sätt att se på exkludering av sociala 

aktörer. Det kan dels ske på ett förtryckande eller bekämpande sätt: suppression, då finns den 

sociala aktören inte med i texten alls. Det kan också ske på ett sätt som placerar den sociala 

aktören i skuggan av någonting annat: backgrounding, då nämns den sociala aktören på några 

få ställen i texten.
47

 Fairclough menar att sociala händelser består av olika delar som man kan 

urskilja i exempelvis en text. Genom att se på de olika delarna, exempelvis vilken form av 

aktivitet som utförs och vilka personer som finns med, kan man se vad som inkluderas och 

vad som exkluderas i en text.
48

 Jag har valt att använda mig av tre av de delar som Fariclough 

tar upp eftersom de har störst relevans för mitt arbete. Dessa delar är: 

 

 Form av aktivitet 

 Personer (med värderingar, önskan och så vidare) 

 Sociala relationer, institutionell form 
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4.5 Genomförande 

 

Utöver Faircloughs modell kommer jag i analysen även använda mig av två av de fyra 

dimensioner av genus som Connell
49

 använder sig av. De två dimensionerna är maktrelationer 

och symboliska relationer. Maktrelationer handlar om vilken makt män har över kvinnor och 

tvärt om. Symboliska relationer handlar om vilka förväntningar vi har på vad män och 

kvinnor är.
50

 Maktrelationer använder jag mig av för att se hur relationerna mellan män och 

kvinnor framställs. Symboliska relationer använder jag mig av för att se vilka värderingar och 

normer som finns med i texterna. Genom att lägga in maktrelationer och symboliska 

relationer i textanalysen riktas metoden tydligt mot genus i texten. Utöver textanalysen 

kommer jag använda mig av samma verktyg för att analysera bilderna. 

 

4.6 Urval 

 

För att kunna hantera analysen för uppsatsens ändamål valde jag ut fyra läroböcker för 

religionskunskap A. Eftersom tiden för arbetet är begränsat ansåg jag det vara ett rimligt antal 

för att kunna uppfylla syftet med uppsatsen. Böckerna är skrivna utifrån den gamla läroplanen 

Lpf94. Anledningen till att jag valde böcker till religionskunskap A och inte till 

religionskunskap 1, är att de flesta förlagen jag varit i kontakt med, fortfarande håller på att ta 

fram nya läroböcker som är anpassade till gy11. Eftersom jag vill uppnå ett resultat som är 

giltigt för så stor del av skolan som möjligt, valde jag att utgå från de fyra största 

läroboksförlagen på den svenska marknaden: Gleerups Utbildning AB, Sanoma Utbildning 

AB (fd Bonnier Utbildning AB), Liber AB och Natur & Kultur.
51
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Jag har tagit kontakt med dessa förlag och tagit reda på vilka läroböcker i religion som varit 

de mest sålda. Böckerna som ska analyseras blev slutligen följande: 

 

 Livsvägar, av Nils-Åke Tidman & Kerstin Wallin, 2008, Gleerups Utbildning AB 

 En mosaik, av Olov Jansson & Linda Karlsson, 2009, Sanoma Utbildning AB 

 Religion och sånt (3:e uppl), av Börje Ring, 2000, Liber AB 

 Religionskunskap för gymnasiet (3:e uppl), av Lars-Göran Alm, 2009, Natur & Kultur 
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5. Textanalys 

 

Varje lärobok analyseras var för sig. De delas sedan upp i judendom och kristendom. För att 

strukturera upp analysen, har varje avsnitt om de två religionerna delats in i två delar: 

”inkludering” och ”exkludering”. Detta för att på ett tydligt sätt kunna visa om genus 

inkluderas eller exkluderas i texten. De delar av texten som hamnar under delen ”inkludering” 

har med både manligt och kvinnligt i texten och i textens innebörd. I delen ”exkludering” 

hamnar de delar som exkluderar antingen manligt eller kvinnligt, eller både manligt och 

kvinnligt i antingen texten och/eller textens innebörd. Det innebär att om ett citat som har med 

både män och kvinnor i framställningen men exkluderar ett kön i innebörden av texten, 

exempelvis från en rit som beskrivs i texten, hamnar citatet under exkludering. Det har 

emellertid inte varit möjligt att hitta både exkludering och inkludering i alla böcker, därför 

finns det i vissa delar enbart inkludering eller exkludering. Bilderna får en egen del, ”Bilder”. 

Där redovisas de bilder som är relevanta att ta upp. Bilderna delas alltså inte in i inkluderande 

och exkluderande. 

5.1 Livsvägar 

Livsvägar är författad av Nils-Åke Tidman och Kerstin Wallin och bildredaktör är Ingrid 

Westman. I förordet till boken skriver författarna att de försökt framställa ”[…] de stora 

världsreligionerna på ett tydligt och kortfattat sätt”.
52

 Dessutom skriver de i förordet att de 

försökt framställa religionerna så nära läsarens vardag som möjligt och inte göra religionerna 

till något märkligt, främmande och exotiskt.
53

 I boken Livsvägar delas varje avsnitt om de 

olika religionerna upp i fyra delar: 

 

1. Läran 

2. Att leva som jude [kristen och så vidare] 

3. Judendomen [kristendomen och så vidare] i världen 

4. Brännpunkt 

 

Mellan den första och andra delen i avsnitten finns det dessutom intervjuer med människor 

som är utövare av religionen. I intervjuerna beskriver de hur det är att leva med religionen. I 
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förordet till boken skriver författarna att syftet med intervjuerna är att ”[…] visa hur religioner 

och livsåskådningar praktiskt kan fungera i människors liv”.
54

 

 

5.1.1 Judendomen 

 

5.1.1.1 Exkludering 

 

Nils-Åke Tidman och Kerstin Wallin
55

 tar i delen ”läran” upp profeter. 

 

En grupp som särskilt protesterar mot detta [att folket bryter mot Tora] är profeterna. Elia, Jesaja, 

Jeremia, Hesekiel, Amos – alla fördömer de brotten mot förbundet med Gud och de varnar för 

kommande katastrofer som blir följden om människorna inte håller förbundet. […] 

 

Det finns också kvinnliga profeter som Ester och Rut.
56

 

 

De personer som nämns i citatet ovan är olika profeter. Så som texten är skriven blir det 

underförstått vilket kön Elia, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Amos har, att de är män är alltså inte 

nödvändigt att skriva i texten. Däremot behöver de nämna Esters och Ruts kön. Dessutom 

nämner författarna vad de nämnda manliga profeterna skriver om men inte vad de nämnda 

kvinnliga profeterna skriver om. Detta ger uttryck för att män utgör en norm eftersom det 

framställs som självklart att män är profeter. Kvinnor som är profeter betecknas kvinnliga 

profeter medan män som är profeter betecknas profeter. Kvinnorna exkluderas, genom 

backgrounding, från profeterna eftersom de kallas för kvinnliga profeter och inte bara för 

profeter. Detta är även den symboliska relationen mellan män och kvinnor i texten, män 

förväntas vara profeter men inte kvinnor. 

 

Tecknet på Guds förbund med Abrahams folk är manlig omskärelse. Det innebär att förhuden på 

mannens penis opereras bort. Därför omskärs judiska pojkar, helst på deras åttonde levnadsdag. […] 

Kvinnlig omskärelse förekommer inte bland judar. En invigningshögtid för nyfödda flickor har växt 

fram på senare tid. Flickorna bärs fram i synagogan och får sitt namn vid en särskild högtid
57
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Formen av aktivitet i citatet är övergångsriter, pojkarnas omskärelse och flickornas 

invigningshögtid. I texten förklaras varför pojkar omskärs, hur det går till och varför de blir 

omskurna. Det är ett tecken på förbundet mellan Gud och judarna som pojkarna får bära med 

sig hela livet. Det handlar om en grundläggande rit hos judarna. Flickor däremot omskärs inte. 

De behöver inte bära på tecknet om Gud och judarnas förbund. De har dock på senare tid fått 

en invigningshögtid där de får sitt namn. Jämfört med hur pojkarnas omskärelse beskrivs får 

flickornas invigningshögtid väldigt lite platts i texten. Den beskrivs med några få ord. Den 

symboliska relationen blir att pojkars omskärelse är normen för övergångsriter för små barn 

och värderas högre än flickornas invigningshögtid. Flickorna exkluderas här, genom 

backgrounding, från normen för övergångsriter. 

 

Pojkar blir religiöst myndiga vid 13-års ålder. De invigs då till bar mitzva, budens son, vid en högtid i 

synagogan då de får läsa ur en bokrulle med Tora. För flickor finns en motsvarande högtid vid 12 års 

ålder då flickorna blir bat mitzva, budens dotter.
58

 

 

Formen av aktivitet här är övergångsriter, pojkarnas bar mitzva och flickornas bat mitzva. I 

texten förklaras hur pojkarna invigs till en bar mitzva men författarna ger ingen förklaring på 

hur flickorna invigs till en bat mitzva. Förvisso står det att bat mitzva är en motsvarande 

högtid men detta kan mycket väl vara motsvarande i förhållande till ”religiöst myndig” och 

inte till invigningen av själva högtiden. Eftersom pojkarnas invigning förklaras men inte 

flickornas får detta tolkas som att den symboliska relationen är att pojkar står som norm och 

värderas högre än flickor även för denna övergångsrit. Flickor exkluderas här från normen för 

övergångsriter genom backgrounding. 

 

5.1.1.2 Bilder 

 

I avsnittet om judendomen finns det totalt tretton bilder. Av de tretton bilderna är nio på 

människor, både foton på människor och på målningar av människor. Sex av bilderna på 

människor är på män, en är på kvinnor och två är på både män och kvinnor. Av bilderna på 

män är två bilder målningar, en på Abraham och en på Mose. Formen av aktivitet som 

männen utför på två av bilderna är att de läser Toran, de ägnar sig alltså åt en direkt religiös 

handling inom judendomen. Aktiviteten på bilden där judar firar det judiska nyåret är även det 

en direkt religiös aktivitet, på den bilden är det män som syns i förgrunden och kvinnorna är i 
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bakgrunden. Kvinnorna som finns på bilderna har ingen direkt koppling till religionen. 

Formen av aktivitet som utförs på de bilderna kan inte kopplas till att kvinnorna utför en 

direkt religiös aktivitet. På bilden med enbart kvinnor är formen av aktivitet två kvinnor som 

går på en trottoar, en yngre kvinna hjälper en äldre kvinna. Det leder till att bilderna visar att 

männen är de som är aktiva inom religionen och kvinnorna får stå i bakgrunden av den 

religiösa aktiviteten. Kvinnorna exkluderas både genom backgrounding och suppression från 

den religiösa aktiviteten medan män inkluderas i den religiösa aktiviteten som visas i bilderna. 

Här är den symboliska relationen att kvinnan inte ska vara aktiv inom judendomen, det är 

männens uppgift. I maktrelationen står män över kvinnan eftersom männen har tillgång till 

den religiösa aktiviteten. 

 

5.1.2 Kristendom 

 

 

5.1.2.1  Inkludering 

 

Kvinnor kan bli präster i Svenska kyrkan och pastorer i frikyrkosamfundet. I katolska kyrkan samt 

ortodoxa och österländska kyrkor är prästämbetet däremot inte öppet för kvinnor.
59

 

 

Den sociala relationen är mellan kvinnor och Svenska kyrkan, frikyrkosamfundet, katolska 

kyrkan, ortodoxa kyrkan och österländska kyrkor. Det som framställs är att den sociala 

relationen mellan kvinnor och olika kyrkor ser olika ut. Den symboliska relationen framställs 

genom att kvinnor kan bli präster, ordet präster och pastorer blir inte förknippat med manligt 

eller kvinnligt. Orden tillfogas alltså ingen norm. 

 

I avsnittet om kristendomen finns väldigt lite som direkt kan kopplas till manligt eller 

kvinnligt. Språket i texten är genusneutralt och det är inget som tilldelas en viss innebörd i 

förhållande till genus. Citatet nedan får stå som exempel på hur texten är genusneutral. 

 

Ordet sakrament betyder just ”helig handling”. Tanken är att den osynlige Guden blir tydlig för 

människorna vid några särskilda tillfällen under livet. De sju sakramenten är dop, konfirmation, 
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äktenskap, prästvigning, nattvard, bikt och de sjukas smörjelse. Svenska kyrkan och andra 

protestantiska kyrkor räknar med två sakrament – dop och nattvard.
60

 

 

Formen av aktivitet är att den osynlige Guden blir tydlig för människorna. Här inkluderas 

både män och kvinnor i ordet ”människorna”. Människorna är alltså personer som har en 

social relation till Guden. I maktrelationen står män och kvinnor på samma nivå eftersom de 

har samma möjligheter att utföra sakramenten. Det gör att den symboliska relationen är att 

män och kvinnor har lika värde inför Gud. 

 

5.1.2.2 Bilder 

 

I avsnittet om kristendomen finns det totalt 22 bilder. På femton av bilderna finns det 

människor, både foton på människor och på målningar av människor. På fem av bilderna är 

det enbart män, på två enbart kvinnor och på åtta finns det både män och kvinnor. Av bilderna 

på enbart män är fyra av bilderna på intervjuade personer och en bild är på Påven med präster 

i bakgrunden. Bilderna med en kvinna på är på en intervjuad person. Bilderna med både män 

och kvinnor är dels målningar och bilder på folkmassor. Tre av bilderna har direkt anknytning 

till aktivitet inom religionen. Det är dels en bild på en procession under långfredagen i 

Frankrike, en bild är på ett vuxendop i Sverige och en bild när en präst delar ut nattvarden i en 

svensk kyrka.  

 

Bilderna visar upp en bild av kristendomen som någorlunda jämställd i den religiösa 

aktiviteten. Den form av aktivitet som sker på bilderna är en procession, vuxendop och 

nattvard. De personer som deltar i aktiviteten är både män och kvinnor. Det finns dock ett 

undantag och det är bilden på Påven med prästerna i bakgrunden. Detta går dock inte att säga 

så mycket om eftersom kvinnor inte har tillträde till den positionen inom den katolska kyrkan. 

Maktrelationen är lika mellan män och kvinnor, med undantag från bilden på Påven, eftersom 

de har samma möjligheter att utöva religionen. Den symboliska relationen är att relationen 

mellan män och kvinnor är jämställd eftersom bilderna inkluderas både män och kvinnor i 

framställningen av religiös aktivitet. 
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5.2 Religion och sånt 

 

Börge Ring är författare till boken Religion och sånt och bildredaktör är Elisabeth Westlund. I 

förordet till boken skriver författaren att ”Religion och sånt handlar om viktiga frågor: 

Varifrån kommer vi? Varför finns vi här? Vad händer med oss efter döden?”.
61

 Författaren 

poängterar även att dessa frågor inte har något givet svar.
62

 Ring skriver även att ”kvinnans 

roll i de olika religionerna berörs genom hela boken”.
63

 

 

Avsnittet om judendomen i Religion och sånt är indelad i fyra delar: 

 

 Gud är en 

 Guds utvalda folk 

 Gud visar sig i historien 

 Undersök och fundera vidare 

 

Jag har valt att enbart analysera de tre första delarna eftersom sista delen enbart består av 

uppgifter till eleverna. Jag valde att inte analysera uppgifterna eftersom jag anser att det ligger 

för nära den sociala praktiken, som inte har någon relevans för min uppsats. 

 

Avsnittet om kristendomen är även det indelat i fyra delar: 

 

 Jesus – Guds son 

 Jesu budskap blir kristendom 

 Olika kristna riktningar idag 

 Undersök och fundera vidare 

 

Även här har jag valt att enbart undersöka de tre första delarna av samma anledning som 

tidigare. 
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5.2.1 Judendomen 

 

5.2.1.1 Exkludering 

 

Den andra gruppen av regler gäller högtider, ceremonier och vardagsliv. Det finns 613 sådana regler. 

Men det är bara de allra mest renläriga judarna, de ortodoxa, som följer alla regler. 

 

Reglerna kan handla om hur tvister ska lösas eller så enkla saker som hur man ska klippa håret. Vissa 

ortodoxa män klipper inte håret vid öronen. Öronlockarna är ett tecken på att de tillhör Guds folk. 

Alla judiska män ska vara omskurna. Det är ett teccken på att de är judar.
64

 

 

I det första stycket är personerna ”renläriga judar” och den form av aktivitet de utför är att de 

följer de 613 reglerna. Här knyts inget manligt eller kvinnligt till varken personerna eller till 

aktiviteten. Maktrelationen blir att män och kvinnor är jämställda när de ska följa de 613 

reglerna och den symboliska relationen är att män och kvinnor tillsammans utgör normen för 

vad renläriga judar är. I det andra stycket, där exempel på olika regler används, tillfogas 

”renläriga judar” dock en manlig norm. Här är personerna män som står i en social relation till 

Gud. Eftersom männen inte klipper sina öronlockar och eftersom de omskär sig visar de en 

speciell tillhörighet. Eftersom de exempel som författaren ger enbart visar hur män följer 

reglerna blir den symboliska relationen att män ensamma utgör normen för vad renläriga judar 

är eftersom kvinnor exkluderas från de 613 reglernas praxis genom suppression. 

 

När en pojke fyller 13 år blir han religiöst myndig och blir ”budets son”, bar mitzva. I en gudstjänst i 

synagogan får han läsa ett stycke ur Toran och efteråt firas med gåvor och fest att pojken nu kan ta 

ansvar för sina handlingar. Flickorna har en motsvarande ceremoni. Hon blir ”budets dotter”, bat 

mitzva, vid 12 års ålder.
65

 

 

Formen av aktivitet är övergångsriter, pojkarnas bar mitzva och flickornas bat mitzva. Citatet 

beskriver hur ceremonin går till när en pojke blir religiöst myndig. Det beskrivs också att 

pojken firas och varför man firar honom. Att flickor har en motsvarande ceremoni 

framkommer men det framkommer inte hur denna ceremoni går till, om den firas och i så fall 

varför den skulle firas. Eftersom författarna förklarar hur en bar mitzva går till och varför den 

firas men inte gör det samma med bat mitzva blir den symboliska relationen att pojkars bar 
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mitzva bildar normen övergångsriter och värderas högre än flickors bat matzva. Flickor 

exkluderas här från normen för övergångsriter genom backgrounding. 

 

5.2.1.2 Inkludering 

 

Gudstjänsten firas i synagogan. Den som leder gudstjänsten kallas kantor och den som predikar är 

rabbin. Gudstjänsten firas på lördagar.
66

 

 

Här inkluderas alla judar oavsett kön eftersom personerna ”kantor” och ”rabbin” inte tillfogas 

någon norm är de neutrala ord. Formen av aktivitet är att kantorn leder gudstjänsten och 

rabbinen predikar. I citatet har män och kvinnor lika mycket makt i maktrelationen. Den 

symboliska relationen är att normen för kantor och rabbin är både manligt och kvinnligt. 

 

5.2.1.3 Bilder 

 

I avsnittet finns nio bilder. Fyra av de nio bilderna är på människor. Tre av de fyra bilderna på 

människor är på män och en är på en kvinna. En av bilderna på män är på glas som färgats 

och föreställer Abraham när han är på väg att offra sin son Isak. En annan av bilderna på 

männen är på en man som kysser vad som ser ut att vara klagomuren och en bild visar fem 

små pojkar som firar lövhyddohögtiden. Bilderna på männen har alla något direkt med 

religionen att göra, det är alltså det som männen gör på bilderna som är anledningen till att de 

är en bild på dem. Bilden på kvinnan är tagen bakifrån och har egentligen inte med kvinnan 

på bilden att göra. Kvinnan går på en gata som är tom på trafik och det som bilden visar är att 

man inte får köra bil under försoningsdagen. 

 

Här visar bilderna att det är männen som är de religiöst aktiva inom judendomen. Formen av 

aktivitet på bilderna av män är bön vid klagomuren och firande av en högtid. Kvinnan finns 

inte med för att visa kvinnans aktivitet utan för att visa avsaknad av en aktivitet, nämligen 

bilkörning. I maktrelationen står män över kvinnan eftersom männen utför religiös aktivitet. 

Kvinnan exkluderas både genom backgrounding och suppression från det aktiva inom 

religionen. Den symboliska relationen är att män utövar religionen medan kvinnor är passiva. 
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5.2.2 Kristendomen 

 

5.2.2.1 Exkludering 

 

Under rubriken ”Kvinnan i kristendomen” hämtas följande citat: 

 

Jesus var för sin tid radikal och bidrog till att höja kvinnans status.  

 

Bara det att Jesus talade med och till kvinnor var anmärkningsvärt. Vid Sykars brunn träffar han en 

kvinna som hade haft många män och av det skälet ansågs mindre värd. Jesus visar henne förtroende 

när han berättar att han är Messias, vilket hon förmedlar vidare – detta i en tid när en kvinnas 

vittnesmål i domstol inte hade något värde. Ytterligare exempel på Jesu radikala hållning är när han 

förlåter äktenskapsförbryterskan som skulle stenas till döds.
67

 

 

Att citatet finns under rubriken ”Kvinnan i kristendomen” gör att mannen redan från början är 

normen inom religionen. I citatet det den sociala relationen mellan Jesus och kvinnor som står 

i centrum. Att, som citatet visar, Jesus bidrog till att höja kvinnans status har uppenbarligen 

inte spelat någon roll eftersom kvinnan behöver ha en egen del i den här läroboken. Den 

symboliska relationen är att män allt jämnt utgör normen för religionen eftersom kvinnan 

exkluderas genom backgrounding från religionen i stort. 

 

Sedan slutet av 1950-talet vigs kvinnor till präster och i Stockholm är de i majoritet. I vissa mindre 

delar av landet kvarstår kvinnoprästmotståndet, men män äger inte samma självklara 

tolkningsföreträde längre. Sedan några år tillbaka finns det också kvinnliga biskopar.
68

 

 

I citatet är det den sociala relationen mellan kvinnor och Svenska kyrkan som beskrivs. Citatet 

visar på att en förändring har skett inom Svenska kyrkan när det gäller synen på kvinnliga 

präster. Kvinnor har till och med fått bli biskopar på senare år. Män har fått mindre att säga 

till om och kvinnor som vigs till präster är till och med i majoritet i Stockholm. Citatet 

beskriver kort hur kvinnor inkluderats i Svenska kyrkan sedan 1950-talet. Att författaren 

använder sig av ”kvinnoprästmottståndet” som ord blir dock problematiskt. Det visar att det 

finns präster och kvinnopräster. Präster får därmed en maskulin innebörd. Hade författaren i 

stället valt att skriva ”motståndare till att kvinnor blir präster” hade ordet ”präst” haft kvar en 
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innebörd som inte hade varit knutet till manligt eller kvinnligt. Texten visar att kvinnor och 

män börjar komma upp till samma nivå i maktrelationen eftersom allt fler kvinnor blir präster. 

Den symboliska relationen är dock att kvinnor blir kvinnopräster och män blir präster 

eftersom kvinnor exkluderas från ordet ”präst”. 

 

5.2.2.2 Inkludering 

 

I Nya testamentet berättas om en kvinna som varit otrogen och som ska stenas till döds. Ett grymt 

straff som var vanligt på Jesu tid. 

 

Stenkastningen ska just börja när Jesus säger: ”Den av er som är fri från syns skall kasta första stenen 

på henne.” Ingen ville börja för alla visste att de någon gång gjort fel. Till den otrogna kvinnan säger 

han: ”Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.”[…]
69

 

 

Citatet används för att visa att alla är lika, alla syndar någon gång enligt kristendomen. De 

personer som finns i citatet är Jesus och kvinnan, som senare kallas ”den otrogna kvinnan”. 

Formen av aktivitet är att Jesus räddar kvinnan från att bli stenad. I maktrelationen står män 

och kvinnor på samma nivå eftersom alla kan påverka om man syndar eller inte. Den 

symboliska relationen blir att män och kvinnor värderas lika och normen för någon som 

syndar är både män och kvinnor eftersom båda könen inkluderas i ”alla visste att de någon 

gång gjort fel”. Det är dock problematiskt att författaren väljer att kalla kvinnan för ”den 

otrogna kvinnan”, något han inte behövt göra eftersom det endast finns en kvinna med i 

citatet. Detta kan göra att det blir en splittring mellan män och kvinnor i texten. Hade 

författaren varit konsekvent hade han också skrivit ”ingen av de syndiga människorna ville 

kasta”, eftersom alla någon gång hade syndat hade detta varit lika berättigat som att skriva 

”den otrogna kvinnan”. 

 

Vid en prästvigning lovar mannen (inga kvinnor får bli präster) att alltid leva i celibat, utan sexuellt 

umgänge. En präst väljer Gud som livskamrat, enkelt uttryckt.
70

 

 

[…] prästen bör vara gift, för att kunna förstå hur människor har det. Den som ska bli högre ledare i 

kyrkan, biskop, får inte gifta sig. Det finns inga kvinnliga präster.
71
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Sedan 1950-talet finns det både manliga och kvinnliga präster.
72

 

 

Det översta citatet är om den katolska kyrkan, det mellersta om den ortodoxa kyrkan och det 

nedre är om Svenska kyrkan. Det är en social relation mellan kvinnor och män å ena sidan 

och kyrkorna å den andra. I den katolska och den ortodoxa kyrkan är det inte tillåtet med 

kvinnor som är präster medan det är tillåtet i Svenska kyrkan. Även om två av inriktningarna 

inte tillåter kvinnor som präster exkluderas kvinnor ändå inte från begreppet präst. Detta 

eftersom den symboliska relationen inte har någon norm av manligt eller kvinnligt. Ordet 

”präst” i texten har fortfarande en neutral betydelse eftersom författaren undviker ordet 

”kvinnopräst” som hade gjort att ordet ”präst” fått en maskulin innebörd. 

 

Gud beskrivs som man i Bibeln. Det är mest män som förekommer i bibliska berättelser, från 

Abraham till Jesus. Av de personer som omnämns vid namn i Bibeln är 94 procent män och endast 

sex procent kvinnor. Bibeln är skriven av män och för män. Det är inte långsökt att tro att män 

sorterat innehållet så att det ska passa dem. 

 

Vart tog till exempel den kvinna vägen som enligt myten var Adams första hustru? Hon hette Lilit 

och var stark, självständig och fräck. 

 

Var tog Marias evangelium vägen, med det kvinnliga perspektivet på Jesus och hans apostlar? Var 

inte Simon Petrus en riktig macho? Det antyds i Marias evangelium. 

 

Många kvinnor vill ändra på perspektivet och kalla Gud för hon. Vår moder, som är i himlen. Korset 

som symbol för kristendomen är en typisk manlig symbol. Varför inte en grotta, graven där Jesus 

uppstod från döden? Vore det en bättre symbol?
73

 

 

I citatet behandlas hur olika kvinnors sociala relation till de som skrev bibeln såg ut. Kvinnors 

berättelser, berättelser om kvinnor och kvinnliga attribut har försvunnit från religionen. Citatet 

visar med andra ord att kristendomen är en mansdominerad religion. Ett antagande finns i 

citatet – att Bibeln skrevs av män, för män. Kvinnan har exkluderats från de texter som finns i 

Bibeln eftersom de inte passade in i männens tycke. Detta gäller både kvinnor som skrivit 

texter och kvinnor i texter. Detta är ett försök att öppna elevens ögon för 

genusframställningen i Bibeln. I maktrelationen står männen över kvinnan eftersom det är 

männen som exkluderat kvinnan från religionen. Den symboliska relationen är att män är 
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norm inom religionen men att kvinnor borde ha en större platts än de fått inom kristendomen. 

I texten blir både kvinnor och män inkluderade. 

 

Hur sorterar man bort det manliga synsättet för att hitta det perspektiv som skulle kunna vara mer 

kvinnligt? Hur kan Bibeln användas i dag? 

 

Inom det som kallas feministteologi förs en allt intensivare diskussion om hur moderna människor 

med jämlikhetsideal ska kunna utöva sin religion inom ramen för de gamla traditionerna. På något 

sätt måste man tolka och här är två sätt: 

 

1. Välj texter som handlar om kvinnor och tolka dem på nytt. […] 

2. Utgå från det som allmänt handlar om Gud och det som på ett övergripande sätt talar om 

befrielse och upprättelse av människan. […]
74

 

 

Författaren försöker här föra fram ett annat perspektiv till eleven. Det är kvinnors sociala 

relation till kristendomen som behandlas. Kvinnor vill ändra på den sociala relationen till 

kristendomen och vara en del av kristendomen på samma sätt som männen. Det handlar 

emellertid inte om en modernisering av religionen utan det ska vara inom ramen för de gamla 

traditionerna. Texten visar att maktrelationen är skev och att män har mer makt än kvinnor. 

Texten visar även att det finns krafter som vill ändra på detta. 

 

5.2.2.3 Bilder 

 

I kapitlet finns det femton bilder. Av de femton bilderna är det med människor på tio av 

bilderna. Av de tio bilderna är två av män, en är på en kvinna och sju är på både män och 

kvinnor. Av de sju bilderna på både män och kvinnor hamnar dock kvinnan i centrum för 

bildens handling på tre bilder. Den första av dessa tre bilder visar en kvinna med ett barn i sin 

famn. Bilden är tagen under andra världskriget. Kvinnan har fått håret avrakat eftersom hon 

har fått barn med en tysk soldat. Nu står folk och tittar på henne och skrattar åt henne. Den 

andra bilden är på en kvinna som biktar sig. Den tredje bilden visar Jesus som håller en 

kvinna i armen. Kvinnan skulle ha stenats till döds eftersom hon varit otrogen. Ser man till 

dessa tre bilderna framställs kvinnan som någon som syndat enligt kristendomen. De övriga 

bilderna på både män och kvinnor visar situationer där religionen utövas så som exempelvis 

ett dop. 
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Bortsett från att kvinnan framställs som syndig på bilderna inkluderas både män och kvinnor i 

den religiösa aktiviteten. Den form av aktivitet som sker på bilderna med både män och 

kvinnor är gudstjänstfirande och dop där både män och kvinnor är delaktiga i tillsynes samma 

utsträckning. Kvinnorna framställs alltså som syndare i bilderna men i den religiösa 

aktiviteten inkluderas både kvinnor och män i bilderna. I maktrelationen står män något högre 

än kvinnan eftersom kvinnan framställs som syndig. I den symboliska relationen är både män 

och kvinnor norm för en utövare av kristendomen. 

 

5.3 En mosaik 

 

En mosaik är författad av Olov Jansson och Linda Karlsson. Bildredaktör är Ann Eriksson. 

Författarna skriver i förordet att det ”[…] huvudsakliga syftet har varit att skapa en lättillgänglig 

och modern lärobok som utgår från hur det är att leva och tro i Sverige och i världen i dag.”
75 

Författarna skriver längre ner i förordet att ”Vi vill också att bokens bildmaterial och 

diskussionsfrågor aktivt ska kunna användas i undervisningen.”
76

 

 

Avsnitten om judendomen och kristendomen är indelade i lika delar. De olika delarna är: 

 

 Grundtankar 

 Heliga texter [i delen om kristendomen heter delen ”Heliga texter – Bibeln”] 

 I vardagen 

 Årets högtider 

 Livets skeden 

 Mer om judendomen [kristendomen] 

 

I analysen analyserar jag alla dessa delar. 
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5.3.1 Judendomen 

 

5.3.1.1 Inkludering 

 

Alla människor är skapade likvärdiga. Kvinnor och män har samma värde. Enligt traditionen har 

kvinnan ansvarat för uppgifterna i hemmet medan mannen har haft ansvar för att studera Toran och 

delta i gudstjänster. Ett exempel på detta är sabbatsfirandet. I hemmet tillreder kvinnorna 

sabbatsmåltiden och tänder sabbatsljusen. Samtidigt i synagogan måste minst tio män vara samlade 

när sabbatsbönen inleds. Att kvinnorna inte behöver delta i gudstjänst och böner kan ses som en 

befrielse men också som ett utanförskap. De texter och tolkningar som traditionerna bygger på har 

tillkommit i sammanhang där kvinnor varit utestängda. Inom stora delar av nutida judendomen är 

frågan om kvinnans roll mycket viktig och det har fått till följd att även kvinnor kan medverka i och 

leda gudstjänster och församlingar.
77

 

 

I citatet förklarar författarna att alla har lika värde oavsett kön. Även om män och kvinnor har 

olika uppgifter har de samma värde. Det är den sociala relationen mellan män och kvinnor å 

ena sidan och judendomen å andra sidan. Kvinnorna har i den sociala relationen varit utanför 

inom judendomen och männen har varit de som varit aktiva genom exempelvis Toraläsning. 

Texten är inkluderande eftersom båda könen får utrymme och problemet med manlig 

dominans blir belyst. Det gör att i den symboliska relationen värderas varken män högre än 

kvinnor eller kvinnor högre än män. Maktrelationen visar att män har, om inte annat historiskt 

sett haft, makten inom judendomen eftersom deras uppgift varit att studera Tora men att 

denna snedvridna maktrelation är på väg att förändras. 

 

I en liberal synagoga sitter män och kvinnor tillsammans, musikinstrument och högtalare kan 

användas och landets språk används snarare än hebreiska. Jämställdheten mellan kvinnor och män 

betonas. Kvinnor kan medverka i synagogans gudstjänst och vara rabbiner.
78

 

 

De ultraortodoxa anser att kvinnor inte ska studera Toran, men det kan de inom modern ortodoxi och 

där finns också ett fåtal rabbiner som är kvinnor och som utför vissa av rabbinens uppgifter. I de 

flesta ortodoxa synagogor sitter män och kvinnor åtskiljda […]
79
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Kvinnor och män kan sitta tillsammans i synagogan och sedan drygt 20 år finns det rabbiner som är 

kvinnor.
80

 

 

De tre citaten är från beskrivningen av liberal, ortodox och konservativ judendom. Alla tre 

citaten visar på kvinnors och mäns sociala relation till de olika församlingarna. Författarna har 

skrivit texterna på ett sådant sätt att båda könen inkluderas eftersom kvinnor och män inte 

ställ emot varandra. Det bidrar till att den symboliska relationen blir normfri. 

 

Ceremonierna vid livets början handlar om tacksamhet över födelsens under och om att barnet ska bli 

medlem i förbundet mellan Gud och det judiska folket: Är det en nyfödd flicka hålls en högtidlig 

namngivning. Ofta äger den rum i synagogan på sabbatsgudstjänsten närmast efter födseln genom att 

pappan tillkännager flickans namn och läser en speciell bön. Är det en pojke ska han omskäras på 

åttonde dagen. Omskärelsen, brit mila, är ett tecken på förbundet och enligt traditionen har den 

tillämpats sedan Abrahams tid. I samband med omskärelsen får pojken sitt namn.
81

 

 

Formen av aktivitet är övergångsriter. Författarna inkluderar både kvinna och man i texten. 

Det beskriver hur en flickas namngivning går till och det beskrivs hur en pojke får sitt namn i 

samband med omskärelsen. De två ceremonierna, den för flickor och den för pojkar, ställd 

inte emot varandra eftersom författarna undviker ord som ”motsvarande” eller ”liknande” i 

förhållandet mellan de två ceremonierna. Det gör att den symboliska relationen även här blir 

normfri, varken pojkars eller flickors övergångsriter värderas över den andra. 

 

När en pojke är 13 år och en flicka är 12 år blir de fullvärdiga medlemmar av den judiska 

församlingen, de blir bar matzva eller bat mitzva, ” budets son eller budets dotter”. I 12-13-årsåldern 

anses man ha fått de kunskaper och insikter som behövs för att kunna ta ansvar för sina egna 

handlingar. Studierna av Toran ska fortsätta hela livet. 

 

Förr firades bara bar mitzva, men bat mitzva infördes på 1800-talet och har blivit allt mer vanligt. 

Vissa ortodoxa församlingar är fortfarande restriktiva när det gäller flickors deltagande, men i andra 

församlingar får flickorna delta aktivt i gudstjänsten och läsa ur Torarullarna. Bland de flesta judiska 

familjer i Sverige har de båda högtiderna lika stor betydelse.
82

 

 

Formen av aktivitet är även här övergångsriter. Även här inkluderar författarna båda könen. I 

den första delen av citatet ovan beskrivs både bar mitzva och bat mitzva på ett parallellt sätt. 
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Den ena ceremonin nämns inte i förhållande till den andra. Att bat mitzva inte firas av alla 

judiska församlingar nämns och det nämns även att både bar mitzva och bat mitzva värderas 

lika högt inom de flesta judiska familjer i Sverige. Här inkluderas också båda könen eftersom 

olika perspektiv lyfts fram. Det bidrar till att den symboliska relationen varken värderar någon 

övergångsrit högre än någon annan eller att ett kön utgör normen för en övergångsrit. 

 

5.3.1.2 Bilder 

 

I avsnittet om judendomen finns det totalt tjugotre bilder. Tretton av dessa tjugotre bilder är 

på människor. Sju av de tretton bilderna är på män och tre är på kvinnor. Tre av bilderna är på 

både män och kvinnor, två av dessa tre är bilder på målningar. Bland bilderna på kvinnorna 

finns en bild en rabbin, en visar några kvinnor som sitter mitt i vägen under jom kippur och en 

bild visar en skådespelare. Det är då bara bilden på rabbinen som sätter kvinnan i ett religiöst 

sammanhang eftersom formen av aktivitet är att rabbinen utövar sitt ämbete. Bilden på 

kvinnorna som sitter mitt i vägen visas visserligen i samband med jom kippur men syftet med 

bilden är att visa den reducerade trafiken. Tre av bilderna på män visar kända judiska män och 

är inte med i ett direkt samband till den judiska religionen utan i samband med judisk kultur. 

De fyra andra bilderna visar män som är klädda i typiskt judiska kläder, så som exempelvis 

svart hatt och kippa. En av dessa bilder är ett porträtt av en rabbin. En är en bild på en judisk 

man som talar i mobiltelefon och två av bilderna visar judiska män som ber och utför riter. 

Det är då bilderna på rabbinen och på de judiska männen som ber och utför riter som är den 

form av aktivitet som kan räknas till religiös aktivitet. 

 

Bilderna framställer judendomen som en någorlunda jämställd religion. Det finns förvisso en 

övervägande del bilder på män men när det gäller bilder där män och kvinnor håller på med 

en religiös aktivitet inkluderas både män och kvinnor. Jag får dock intrycket av att religionen 

är segregerad i förhållande till genus eftersom den religiösa aktiviteten aldrig framställs med 

både män och kvinnor utan antingen med män eller med kvinnor. Den symboliska relationen 

är att män och kvinnor utövar religionen var för sig men lika aktivt. 
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5.3.2 Kristendomen 

 

5.3.2.1 Inkludering 

 

En omtvistad fråga har varit om kvinnor ska få möjlighet att bli präster. Ända sedan den första 

kvinnan i Sverige prästvigdes år 1960 har det funnits grupper inom kyrkan som protesterat och menat 

att prästämbetet enbart kan innehas av män. I dag är en klar majoritet av de aktiva inom kyrkan för att 

även kvinnor ska få bli präster, och mer än en tredjedel av prästerna i Svenska kyrkan är kvinnor. 

Sedan år 1997 finns det även kvinnor som är biskopar.
83

 

 

I citatet behandlas den sociala relationen mellan kvinnor och Svenska kyrkan genom att 

författarna visar att kvinnor blivit ifrågasatta som präster och hur detta har förändrats under 

1900-talet. Författarna visar på att kvinnan varit utanför ledningen inom Svenska kyrkan när 

de skriver att kvinnor även finns som biskopar sedan 1997. Maktrelationen som lyfts fram är 

att männen länge haft makt över kvinnan inom Svenska kyrkan men att den maktrelationen 

håller på att förändras och har förändrats sedan 1960. Eftersom författarna beskriver kvinnors 

kamp för att göra sig hörda inom kyrkan på ett genusneutralt sätt eftersom de undviker ord 

som ”kvinnopräst” finns det I den symboliska relationen ingen norm om vem eller vilka som 

ska bli präster. Både kvinnor och män inkluderas i ordet ”präst”. 

 

5.3.2.2 Bilder 

 

I avsnittet om kristendomen finns det totalt 28 bilder. Arton av dessa är på människor, dels 

foton på människor men även på tavlor och skulpturer av människor. Nio av bilderna är på 

enbart män, en bild är på enbart kvinnor och åtta bilder är på både män och kvinnor. Bilden på 

enbart kvinnor visar besökare i ett kloster formen av aktivitet verkar vara att de deltar i en 

ceremoni. En av bilderna på män visar Påven och en bild visar Påven och patriarken av 

Konstantinopel. Fyra av bilderna visar tavlor och skulpturer av Jesus. En bild med enbart män 

kan sägas ha ett direkt samband med hur religionen utövas, formen av aktivitet på bilden är 

spelande av instrument under en begravning. Två av bilderna på både män och kvinnor är 

bilder på tavlor. På tre av bilderna är formen av aktivitet firande av gudstjänst. På en bild är 
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formen av aktivitet ett giftermål och på en av bilderna är formen av aktivitet utdelande och 

mottagande av nattvarden. 

 

Intrycket man får av kristendomen genom att se på bilderna är att det är en jämställd religion i 

förhållande till religiös aktivitet och kön. De bilderna där religiös aktivitet förekommer är det 

både män och kvinnor på. Förvisso är män överrepresenterade bland bilderna men detta har 

mer att göra med kristendomens historia, många bilder är av Jesus, än med hur religionen är 

idag. Bilderna inkluderar både män och kvinnor i den religiösa aktiviteten vilket gör att den 

symboliska relationen blir normfri, religiös aktivitet är något som både män och kvinnor 

deltar i inom kristendomen. 

 

5.4 Religionskunskap för gymnasiet 

 

Religionskunskap för gymnasiet är författad av Lars-Göran Alm. Bildredaktörer är Karin 

Rankin och Riitta Tovi. I denna tredje upplagan av boken har författaren inte ändrat mer än 

formuleringar i texterna om judendomen och kristendomen. I förordet nämner författarna att 

alla bilder har setts över till den här upplagan.
84

 

 

Avsnittet om judendomen är indelad i tre delar: 

 

 Judarna på Gamla testamentets tid 

 Från offerreligion till lagreligion 

 Den moderna judendomen 

 

Avsnittet om kristendomen är indelad i fyra delar: 

 

 Kristendomens uppkomst 

 Den kristna tron 

 Kristendomen idag 

 Problem inför framtiden 
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5.4.1 Judendomen 

 

5.4.1.1 Exkludering 

 

Textläsningen kan anförtros vilken vuxen man som helst. För en judisk pojke är det en stor händelse 

när han som trettonåring för första gången får läsa texten vid en gudstjänst. 

 

Predikan kan också hållas av vilken vuxen man som helst. Men oftast är det rabbinen som predikar. 

Han är utbildad i Torah och Talmud och anställd av församlingen för att sköta den religiösa 

undervisningen. Förutom att predika deltar han även i olika religiösa ceremonier.
85

 

 

De personer som är med i texten är ”vuxen man”, ”judisk pojke” och ”rabbinen”. Alla tre 

personer är knutna till det manliga, ”vuxen man” och ”judisk pojke” av uppenbara skäl men 

även ”rabbinen” eftersom ”rabbinen” förklaras med ”han är utbildad […]”.
86

 Formerna av 

aktivitet är textläsning vid en gudstjänst och predikan. Författaren har exkluderat kvinnan från 

texten genom suppression. Det leder till att män står över kvinnan i maktrelationen eftersom 

de har tillgång till dessa delar av religionen. I den symboliska relationen blir män norm för 

vilka som ska ta hand om textläsningen och predikan och därmed nedvärderas kvinnans roll 

inom judendomen. 

 

5.4.1.2 Bilder 

 

I avsnittet om judendomen finns det totalt åtta bilder. Sex av dessa åtta är på människor, 

inklusive målningar av människor. Tre av dessa sex är på enbart män och tre är på både män 

och kvinnor. Det finns alltså inga bilder med enbart kvinnor på. Bland bilderna på enbart män 

är formen av aktivitet på en bild män som ber, på en annan bild är det en man som är ute och 

går med sina söner och en bild visar en man som handlar av en annan man i en kosherbutik. 

Bland bilderna på både män och kvinnor är en bild en målning på när faraos dotter hittar 

Mose. En annan bild är på en familj som är på väg till ett tåg som ska föra dem till ett 

förintelseläger. Slutligen är en bild på ett par som gifter sig. 
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Bilderna ger en bild av judendomen som en mansdominerad religion. På de två bilderna av 

religiös aktivitet i avsnittet finns det män med på alla men bara en kvinna är med på ett av 

dessa korten. På den bilden är kvinnan brud och har ansiktet täckt av en slöja. En rabbin står 

och läser bredvid brudparet. Maktrelationen är att män har mer makt än kvinnor eftersom de 

är mer aktiva inom religionen. Den symboliska relationen är att män står som norm för 

utövandet av judendomen. Kvinnan exkluderas både genom backgrounding och suppression. 

5.4.2 Kristendomen 

 

5.4.2.1 Exkludering 

 

Det är prästen som har hand om sakramenten. Detta är en mycket viktig uppgift och därför skiljer 

romersk-katolska kyrkan strikt på lekmän och präster. Bara en man kan bli präst, och efter 

prästvigningen måste han ägna hela sitt liv åt Gud och kyrkan.
87

 

 

I ortodoxa kyrkor spelar klosterlivet en mycket stor roll. Det finns både munkar och nunnor. Däremot 

har man bara manliga präster.
88

 

 

Eftersom prästvigningen inte är ett sakrament finns ingen skarp gräns mellan präster och lekmän. 

Prästen får vara gift, och i många protestantiska kyrkor får lekmän predika och dela ut nattvarden.
89

 

 

Den gemensamma nämnaren i de tre citaten är att ”präster” behandlas i dem. I de två översta 

citaten behandlas den sociala relationen mellan kön och präster, enbart män får bli präster i de 

inriktningarna. I det nedre citatet nämns inget om vilket kön prästen måste ha, ordet ”präst” 

har emellertid redan blivit förknippat med män tidigare i texten. Det leder till att ordet ”präst” 

även i det sista citatet förknippas med män. I maktrelationen hamnar män över kvinnan 

eftersom männen har tillgång till prästämbetet. I den symboliska relationen blir ”präst” ett ord 

som förknippas med män, ordet får en manlig norm eftersom kvinnan exkluderats från texten 

genom suppression. 

 

De kristna kvinnorna för fram två krav: 

 

[…] 
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Det andra kravet handlar om jämställdhet: kvinnan ska kunna delta i kyrkans liv på samma sätt som 

mannen. Hon ska ha rätt att bli präst och biskop, inte bara vara hänvisad till traditionella sociala 

uppgifter. 

 

Detta krav har mött långt starkare motstånd. Några få protestantiska kyrkor och samfund har 

accepterat kvinnliga präster. Men varken romersk-katolska kyrkan eller de ortodoxa kyrkorna har 

några planer på att öppna prästämbetet för kvinnor. I Svenska kyrkan har kvinnor haft tillträde till 

prästämbetet i snart fyrtio år, men fortfarande finns många manliga präster som vägrar samarbeta med 

kvinnliga kollegor! 

 

Kvinnoprästmotståndarna hänvisar till Bibeln.
90

 

 

Här behandlas den sociala relationen mellan kvinnor och kristendomen. Det är krav på 

jämställdhet inom religionen som är centralt. Författaren har dock valt att skriva att det är 

kristna kvinnor som för fram kravet. Detta ställer män och kvinnor som motståndare till 

varandra. Författaren kunde valt att skriva att det finns både män och kvinnor som står för 

både kraven och för motståndet. Författaren lägger fokus på motståndet även senare i texten 

när han skriver att motståndet fortfarande är stort. Det gör att bilden av motstånd mellan 

kvinnor och män inom kyrkan blir ännu mer tydlig. Författaren kunde istället skriva att många 

kvinnor blir präster idag och att acceptansen ökat. Då hade bilden av motstånd mellan kvinnor 

och män minskat. Författaren använder sig även av ordet ”kvinnoprästmotståndarna” vilket 

gör att ”kvinnopräst” blir ett ämbete som kvinnor som är präster får och ”präst” blir ett 

ämbete som män som blir präster får och kvinnan exkluderas på så vis från ordet präst. Orden 

blir på så vis tilldelade en manlig och en kvinnlig innebörd. I maktrelationen har män mer 

makt än kvinnorna och männen försöker även att slå vakt om denna makt medans kvinnorna 

vill vinna mer makt.  Kvinnorna utgör normen för de som ställer krav på jämställdhet inom 

religionen och män utgör normen för de som är emot jämställdhet inom religionen i den 

symboliska relationen. Dessutom får ordet ”präst” en manlig innebörd. 
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5.4.2.2 Inkludering 

 

Polyteistiska religioner har vanligen både gudar och gudinnor. Att båda könen finns i den gudomliga 

världen ger status åt kvinnan även i vår värld. Gudinnorna erbjuder kvinnorna mönster och förebilder. 

Ibland finns till och med särskilda riter som bara kvinnor får delta i. Och det är helt naturligt med 

prästinnor. 

 

I de monoteistiska religioner som har sina rötter i Gamla testamentet är det annorlunda. Här har 

kvinnan inte alls samma anknytning till den gudomliga världen. Gud omnämns traditionellt som han, 

och hans änglar är alltid manliga. Dessutom är det samhälle som beskrivs i Gamla testamentet ett 

utpräglat manssamhälle.
91

 

 

Citatet återfinns under rubriken ”Kristendomen och kvinnan” och diskuterar varför kvinnan i 

monoteistiska religioner med rötter i Gamla testamentet inte har någon hög status. Det är 

kvinnans sociala relation till monoteistiska respektive polyteistiska religioner som behandlas. 

Monoteistiska religioner sätts i förhållande till polyteistiska religioner där kvinnan oftare har 

högre status än i de monoteistiska religionerna. Varför det är på det viset diskuteras också. 

Detta är, trots att rubriken exkluderar kvinnan från kristendomen genom backgrounding, ett 

sätt att skapa förståelse för varför det är som det är med kvinnans status inom exempelvis 

kristendomen. Maktrelationen mellan män och kvinnor framställs som mer jämställd i 

polyteistiska religioner än i monoteistiska religioner. Även den symboliska relationen mellan 

män och kvinnor framställs på olika sätt. Framställningen av kvinnor inom de polyteistiska 

religionerna pekar på att kvinnor i vissa fall utgör normen inom dessa religioner eftersom de 

exempelvis har riter där enbart kvinnor har tillträde. Ordet ”prästinnor” antyder ändå att det är 

män som utgör normen inom de polyteistiska religionerna. Inom de monoteistiska 

religionerna pekar författarna på att männen utgör normen genom att Gud är en han och Guds 

änglar är män. 

 

5.4.2.3 Bilder 

 

I avsnittet om kristendomen finns totalt elva bilder. Åtta av dessa är på människor, både foton 

på människor och på målningar av människor. En bild är på enbart män, en bild är på enbart 

en kvinna, fem bilder är på både män och kvinnor och en bild går inte att se vilket kön 
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människan har eftersom det är en bild på en bäbis som döps. Bilden med enbart män är en 

målning med Jesus uppståndelse på. På bilden med enbart en kvinna är formen av aktivitet 

bön i vad som ser ut att vara en kyrka. Av de fem bilderna som visar både män och kvinnor är 

två av bilderna på målningar. En är på Jesus korsfästelse och en är på Maria och Jesus som 

barn. I de tre andra bilderna är formerna av aktivitet en friluftsgudstjänst, en bild visar 

människor som tar nattvarden och en bild visar människor som verkar vara i en kyrka full 

med tända ljus. 

 

Bilderna i avsnittet framställer kristendomen som en jämställd religion. Både kvinnor och 

män är delaktiga i de religiösa aktiviteterna. En bild är förvisso på en ensam kvinna som ber 

men helheten med både män och kvinnor ger intrycket av jämställdhet. Maktrelationen är 

balanserad bland bilderna, varken män eller kvinnor har mer makt än den andra. De 

symboliska relationerna är att män och kvinnor utgör lika mycket av normen för en kristen 

och de riter och ceremonier som utförs inom kristendomen. 
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6. Analys 

 

I avsnitten om judendomen utkristalliseras det tydligaste mönstret, nämligen androcentrismen, 

i tre av de fyra analyserade böckerna. Det gäller både texten och bilderna i böckerna. Kvinnor 

exkluderar främst genom backgrounding men exkludering genom suppression förekommer 

också. Suppression är vanligare bland bilderna än i texten. 

 

I texten är det framför allt när författarna behandlar övergångsriter inom judendomen som 

androcentrismen framkommer. Pojkarnas omskärelse och bar mitzva beskrivs både till 

symbolisk innebörd och tillvägagångssätt. Flickornas övergångsriter i samma ålder nämns 

bara kort som ”motsvarande pojkarnas” utan att vidare utvecklas till symbolisk innebörd eller 

tillvägagångssätt. Detta leder till att en manlig norm skapas i texterna, det är praktiken som 

männen står för som är av betydelse inom religionen. 

 

Bland bilderna återfinns bilder på män i situationer där de aktivt utövar sin religion i form av 

framför allt toraläsaning och bön. Kvinnorna som finns med på bilderna har inte med någon 

direkt religiös aktivitet att göra. Även det förstärker den manliga normen som mottagaren av 

text och bild tar emot. 

 

Det bör dock nämnas att En mosaik
92

 behandlar genus på ett sätt som framställer både manlig 

och kvinnlig religiös aktivitet på ett likvärdigt sätt. I texten beskrivs övergångsriterna 

exempelvis parallellt och förklaringen på dessa riter får lika mycket utrymme för både 

kvinnor och män. Det samma gäller bilderna där både manlig och kvinnlig religiös aktivitet 

visas. 

 

I avsnitten om kristendomen är inte mönstret med androcentrism lika tydligt. Här inkluderas 

både män och kvinnor i text och bild på flera ställen. Androcentrismen uppenbarar sig 

emellertid även i avsnitten om kristendom som exempelvis när två av böckerna har egna delar 

om kvinnor. Det är Religion och sånt
93

 som har en del som heter ”Kvinnan i kristendomen” 

och Religionskunskap för gymnasiet
94

 där delen heter ”Kristendomen och kvinnan”. Mina 
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resultat överensstämmer här med Jeanette Skys
95

 forskning där hon menar att läroböcker i 

religionskunskap gör stor skillnad på män och kvinnor och där män får utgöra normen inom 

religionerna. Att ge kvinnor sådana delar i läroböckerna blir ett uttryck för androcentrism. 

 

Mönstret som framkommer i delarna om kristendomen handlar snarare om genusneutralitet 

och undvikande av normskapande. Det är främst i delarna som behandlar hur vida kvinnor får 

bli präster. Ordet ”kvinnopräst” undviks konsekvent, ordet ”kvinnoprästmotståndare” 

förekommer vid två tillfällen. Genom att författarna undviker ordet ”kvinnopräst” visar de att 

ordet ”präst” inte är bundet till något kön och man har därmed upplöst det som är manligt och 

kvinnligt på det sätt som Judith Butler
96

 menar att genus ska användas.  

 

Bland bilderna som finns i avsnitten om kristendomen går det inte att tala om någon 

androcentrism i samma utsträckning som i avsnitten om judendomen. Det finns genomgående 

i alla fyra analyserade böcker bilder på både män och kvinnor, enskilt och tillsammans , som 

utövar religionen. Det finns androcentrism även i bilderna i avsnitten om kristendomen men 

denna androcentrism är mer kopplad till religionens historia än vad den är kopplad till 

framställningen av religionen generellt. Även här används genus på ett sätt som 

överensstämmer med Butlers
97

 mening om hur genus ska framställas. Skillnaden mellan 

manligt och kvinnligt blir mer eller mindre upplöst. Bilderna sänder signalen till mottagarna 

att det inte spelar någon roll vilket kön man har inom religionen eftersom aktiviteten som 

visas i bilderna har med både manliga och kvinnliga deltagare. 

 

Judendomen framställs alltså som en religion där mannen är norm för utövaren inom 

religionen där kvinnan får agera i bakgrunden och där männens religiösa liv värderas högre än 

kvinnans. Kristendomen däremot framställs som en mer jämställd religion där män och 

kvinnor delar lika på den religiösa aktiviteten. En möjlig förklaring till att religionerna 

framställs på så skilda sätt kan vara det begrepp som Jörgen Mattlar
98

 använder sig av: det 

kollektiva minnet. Eftersom kristendomen är den religion som historiskt sett har dominerat 

och fortfarande dominerar i det svenska samhället kan detta ha påverkat framställningen av 

kristendomen som en mer jämställd religion än judendomen. De som idag lever som judar i 

Sverige lever i minoritet och det är ingen religion som präglat det svenska samhället. Den 
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subjektiva bilden av religionerna kan här ha påverkat framställningen av religionerna mer 

eller minde omedvetet som en följd av det kollektiva minnet. 

 

Sharon Todd
99

 menar att kultur, religion och genus är sammanlänkade på ett sätt som gör att 

det är svårt att skilja ut det ena från det andra. Inom judendomen är detta något som är 

tydligare än inom andra religioner eftersom många judar värnar om den judiska kulturen 

likväl som den judiska religionen, vilket också vissa läroböcker behandlar.
100

 Därför blir 

framställningen av judendomen som en mansdominerad religion där kvinnor är underordnade 

männen allvarlig eftersom det även förmedlar en bild av den judiska kulturen som en kultur 

där män dominerar och kvinnor är underordnade männen. 

 

I Lpf94
101

 står det uttryckligen att skolan ska förankra jämställdhet mellan könen hos 

eleverna. Det är något som rimligtvis även borde återspeglas i läroböckerna. I de avsnitt jag 

analyserat återspeglas det, till stora delar, i avsnitten om kristendomen men inte på avsnitten 

om judendomen. Framställningen av judendomen ger en bild av kvinnors aktivitet som 

mindre betydelsefull än männens aktivitet, kvinnor håller sig i bakgrunden medan männen 

sköter den religiösa aktiviteten. Det är de värden som förmedlas till eleven i avsnitten om 

judendomen. I avsnitten om kristendomen är det dock bättre när det gäller att visa på 

jämställdhet mellan män och kvinnor. Det hegemonisträvande som finns i dagens samhälle 

fungerar inte om man ska se till resultatet i textanalysen eftersom det är inte de värden som 

framkommer i Lpf94
102

 som kommer till uttryck i många av läroböckerna. Ska 

hegemonisträvandet fungera måste hela läroboken genomsyras av läroplanen och inte bara 

vissa delar eller avsnitt i läroboken. Mina resultat bekräftar Jörgen Mattlars
103

 forskning där 

han menar att läroplanerna endast spelar en indirekt roll i skrivandet av läroböcker och att det 

är marknaden som styr innehållet i läroböckerna. 

 

Även om människorna inom de olika religionerna historiskt sett har diskriminerat kvinnan går 

det att lyfta fram genus på ett bättre sätt än vad fallet är i avsnitten om judendomen. 

Författarna har alla lyckats någorlunda bra i delen om kristendomen. Risken är att eleverna får 

ta del av en syn på kvinnan som religionen idag inte står för om inte genus behandlas på ett 
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bra sätt. Judith Butler
104

 menar att genus ska användas till att upplösa det som är manligt och 

det som är kvinnligt, inte om att neutralisera hela texten utan exempelvis att lyfta de problem 

som finns kring genus och kön inom religionerna och behandla både män och kvinnor 

likvärdigt i text och i bilder. 

 

Jörgen Mattlar
105

 menar att det är marknaden som styr vilka läroböcker det är som är värda att 

läsa. Detta ger både skolor och lärare makt att påverka innehållet i läroböckerna. Väljer skolor 

att satsa på böcker som följer läroplaner och kursplaner kommer förlagen som publicerar 

böcker som inte gör det fullt ut följer läroplanen bli tvungna att ändra på innehållet i sina 

böcker på sikt. Det är naturligtvis inte möjligt för skolorna att analysera varje lärobok på ett 

liknande sätt som jag gjort. Det hade tagit för mycket resurser och tid från lärarna. Däremot är 

det möjligt att öka medvetenheten och det kritiska tänkandet på skolorna i fråga om genus i 

läroböcker. Det gör att medvetenheten kring hur genus framställs i läroböcker för 

religionskunskap blir en maktfaktor både för förlag, skolor och lärare. Således kan inte 

förlagen och författarna ensamma lastas för att innehållet inte uppfyller det som står i 

läroplanen, skolor och lärare har även de ett ansvar när läromedel köps in. 
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7. Sammanfattning 
 

Analysen av texterna och bilderna visar att judendomen framställs som en religion dominerad 

av män. Kvinnor inom judendomen framställs som passiva inom religionen. Det är alltså en 

manlig norm som återfinns i avsnitten om judendomen och kvinnans ställning värderas lägre 

än mannens. Kristendomen framställs däremot som en religion där både män och kvinnor är 

lika aktiva inom religionen. I avsnitten om kristendomen återfinns således en 

jämställdhetsnorm inom religionen där både mäns och kvinnors aktivitet värderar lika. 

Framställningen av genus ser alltså väldigt olika mellan avsnitten om judendomen och 

avsnitten om kristendomen. Androcentrismen utkristalliseras tydligast i avsnitten om 

judendomen. I avsnitten om kristendomen finns det androcentrism men den är inte lika 

påtaglig som när judendomen behandlas i läroböckerna. 

 

Många av de värderingar och normer som framkommer i avsnitten om judendomen går direkt 

emot det som läroplanen förespråkar. Däremot återfinns en del av det som läroplanen 

förespråkar i avsnitten om kristendomen. Detta är emellertid inte tillräckligt för att 

hegemonisträvandet ska fungera. Ska hegemonisträvandet ha betydelse måste hela läroboken 

genomsyras av läroplanen. 

 

Det är marknaden som till stora delar styr innehållet i läroböckerna, läroplanerna påverkar 

endast indirekt innehållet. Det gör att ett ansvar för innehållet i läroböckerna även faller på 

skolor och lärare. Genom att bli medveten om genusframställningen i läroböcker kan skolor 

och lärare påverka innehållet i lärböckerna på längre sikt. 
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