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Abstract 

 This essay examines gender awareness in teaching materials for the Swedish upper secondary school’s 

religious education. The focus is on investigating a source material consisting of three different textbooks 

in religious education, and three teacher interviews. This source material thus forms the basis of the quali-

tative review completed in this essay. 

 The purpose of this study is to use teaching material analysis and teacher interviews to con-

duct a gender theoretical discussion of religious education in upper secondary school into the field of 

textbook work. To do this, I use a gender theoretical point of view where the textbooks are examined in 

relation to Edwertz and Lundströms ”Gender staircase”. This means that the text content is placed in the 

staircase depending on how gender aware the content is. The research questions that are aimed to be an-

swered refer to the representation of gender in text and images in the textbooks, how the textbooks can be 

interpreted on the basis of the ”Gender staircase”, how teachers work with gender awareness in the educa-

tion situations, and what didactic assessments that can be made of the students’ own work with the text-

books. 

 Previous research on teaching materials used in religious education show that gender 

aspects are included in most textbooks, but in isolated sections and not wholly integrated in the text. Re-

search also shows that texts are usually neutral, but men tend to be over-represented and descriptive text 

is male. Research also shows that texts are usually neutral, but men are overrepresented and the human 

tend to be described as male. Previous teaching materials research focusing on religious education shows 

a picture of Islam as a violent religion that advocates women’s oppression. But research has also shown 

that newer textbooks have been developed and now provide a multifaceted picture of Islam. 

 The results of this essay conclude that all the books analysed addressed gender in some way, 

and  that there is some overrepresentation of men and boys in text and image. The result also shows that 

all textbooks are placed on step (0) gender neutral, but that they also show tendencies for both lower and 

higher steps. Furthermore, the teacher interviews shows that teachers like to work spontaneously with 

questions about gender, but that they also use special tasks as a way to integrate gender. Finally, teachers 

note that girls raise issues of gender on their own to a greater extent than boys, but teachers may also of-

ten lead students to such reflections. All teachers agree that the textbook content unknowingly affects stu-

dents regarding the image of the woman as a significant religious being. 

Key words: Gender, Gender studies, Teaching materials analysis, Didactics, Teacher interview, Religious 

education. 
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1. Inledning 
1.1 Ämnesvalsbakgrund 

Det är 28 år sedan den statliga kvalitetsgranskningen av läromedel upphörde,  samtidigt ökar läromedels1 -

utbudet ständigt. Det faller numer på lärarna att välja läromedel som uppfyller hög kvalitet. En undersök-

ning från 2014 visar att en majoritet av lärarna anser att de inte alls hinner med att göra en kvalitets-

granskning i valet av läromedel.  2

 Enligt GY11 syftar skolan till att förmedla värden som ”[…] jämställdhet mellan kvinnor 

och män[…]”.  I religionskunskapsämnet syns formuleringar om att eleverna ska ges möjlighet att reflek3 -

tera över hur religion förhåller sig till bland annat kön.  Att kön, genus och jämställdhet är givna aspekter 4

i läroplanen kan enkelt konstateras, men på grund av tidigare forskningsresultat finns det skäl att anta att 

det finns problem vad gäller läromedels förhållningssätt till dessa aspekter. Som blivande lärare i religi-

onskunskap ligger det i mitt intresse att undersöka hur arbetet med läromedel fungerar i förhållande till 

eleverna. 

 För att kunna lämna vidare stafettpinnen i hopp om att senare studier fokuserar elevreceptionen på 

ett ännu mer koncentrerat sätt kommer detta arbete främst att fokusera på läroböckernas innehåll, lärares 

arbete med läromedel och på de didaktiska reflektioner som lärare gör. På så sätt kommer den här studi-

ens resultat ett steg närmare eleverna än de studier som enbart fokuserat läromedelsanalysen, vilken i sin 

tur blir beroende av författarens egna tolkningar och gissningar kring hur läromedel möjligtvis kan påver-

ka eleverna. 

1.2 Syfte & frågeställningar 
Tidigare forskning inom det religionsdidaktiska forskningsfältet visar på att läromedel inte alltid lever 

upp till de värden och kunskapskrav som läroplanen förmedlar och att läromedlen genomsyras av andro-

centrism och att kvinnan i religionen hamnar i skymundan till mannens fördel.  Skolverket presenterar i 5

en rapport från 2006 hur kön behandlas i ett antal läroböcker för bland annat religionskunskapsämnet. 

Rapporten visar hur läroböcker präglas av en mansdominerad bild av religionerna, könsaspekten kom-

menteras av alla läroboksförfattare med ett mer eller mindre seriöst intryck och det visar sig att det till 

och med kan förekomma kvinnokränkande innehåll i läromedelstexterna.  6

 Sofia Stridsman, ”Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel”, pub: 19 november 2014,  Stockholm: Skolvärlden, Lärarnas Riksför1 -
bund.

 Ibid.2

 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Stockholm:Skolverket, 2011, s. 5.3

 Ibid., s. 137.4

 Se avsnitt ”1.5 Tidigare forskning - Två perspektiv”. 5

 I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs 6

i ett urval av läroböcker, Rapport 285, Stockholm: Skolverket, 2006, s. 29f.
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 Läromedelsgranskningar har gjorts på olika nivåer och med olika fokus. Syftet med detta 

arbete är att genom läromedelsgranskning och lärarintervjuer föra den genusteoretiska diskussionen av 

religionsundervisningen på gymnasiet in på det fält som utgörs av arbetet med läroböcker. Med hänsyn 

till arbetets omfattning avgränsas undersökningen till att endast behandla islamkapitlet i läroböckerna. 

Avgränsningen görs utifrån den tidigare forskning som arbetet bygger på. Följande frågeställningar utgör 

grunden för arbetet: 

• Vad säger läroböckerna om kön i förhållande till religion genom text och bild i läroböckernas kapitel 

om islam? 

• Hur kan delar av läroböckernas innehåll tolkas utifrån Edwertz & Lundströms ”Genustrappa”?  7

• Hur arbetar religionskunskapslärare med genusmedvetenhet i undervisningen? 

• Vilken didaktisk bedömning gör lärare av elevernas arbete med läroböckerna? 

1.3 Metod & material 
Detta arbete utgörs dels av en kvalitativ läromedelsanalys, dels av tre lärarintervjuer, detta fungerar såle-

des som källmaterial. I detta kapitel beskrivs metodens olika delar och det material som studeras i arbetet. 

Ingvill Rasmussen och Anderas Lund har i sin artikel ”Læringsressurser og lærerrollen - et partnerskap i 

endring?” tittat på läromedel och använt sig av lärar- och elevintervjuer för att undersöka relationen mel-

lan läromedel och lärarrollen.  Av studien framgår att det numera finns en hybridpraxis i undervisningen 8

där olika läromedel kompletterar varandra, läroboken står inte längre ensam i centrum men fungerar som 

en slags utgångspunkt i lärares utveckling av undervisningsinnehåll. Slutsatsen är att förhållandet mellan 

läromedel och heterogena elevgrupper skapar en komplexitet i lärarprofessionen.  Författarna till artikeln 9

ställer inte samma frågor som jag gör men den visar på hur denna kombination av metod fungerar väl för 

att besvara frågor som står i likhet med såväl Rasmussens & Lunds frågor som mina frågor. Detta talar för 

att min valda metod kan vara framgångsrik i relation till mitt syfte. 

1.3.1 Kvalitativ innehållsanalys av läroböcker 

Den kvalitativa metoden ”är skapad för att förstå social interaktion och vad olika samhälleliga fenomen 

betyder i det sammanhang där de skapas”.  Denna typ av studie syftar till att förstå djupare betydelser 10

och kvaliteter och inte till att mäta kvantitet. Metoden kräver att den som analyserar dyker in på djupet av 

 Bilaga II & III.7

 Ingvill Rasmussen & Andreas Lund. ”Læringsressurser og lærerrollen - et partnerskap i endring”. Acta Didactica Norge. Vol. 19. Nr.1. 8

Art.18, 2015. s. 1 - 20.

 Ibid, s. 16f.9

 Jens Rennstam & David Wästerfors, Från stoff till studie. Om analysarbete i kvalitativ forskning. Lund: Studentlitteratur, 2015, s. 13.10
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det material som studeras för att kunna göra komplexa tolkningar.  Analysen går till på så sätt att man på 11

ett systematiskt sätt bryter ned innehållet i en text och kategoriserar detta för att möjliggöra att kunna be-

svara specifika forskningsfrågor.  En innehållsanalys går att göra på vilken typ av text som helst, i detta 12

fall är det läromedelstexter som har koncentrerats. Metoden är lämplig när det kommer till att försöka se 

mönster i ett material, för att uppmärksamma hur något framställs och den lämpar sig också för jämförel-

se mellan exempelvis olika aktörer.  Med hänvisning till detta fungerar metoden väl i mitt arbete då jag 13

undersöker mönster i hur genusmedvetna läroböcker som används i religionskunskapsundervisningen är i 

sitt textinnehåll, detta med utgångspunkt i Edwertz & Lundströms ”genustrappa” . Jag försöker även se 14

mönster i hur kön framställs i relation till religionen genom såväl text som bilder. 

 Tolkning av läroböckernas bilder fokuserar, enligt den visuella metoden, på att tolka bilder 

utifrån den sociala och kulturella kontext som de skapats i.  I detta arbete har bilderna analyserats utifrån 15

den läromedelskontext som de befinner sig i och hur de fungerar när det gäller framställningen av kön i 

relation till religion. Jag har således tittat på vilka människor som representeras i bilderna och i vilka 

sammanhang människorna framställs, exempelvis hur fördelningen av män och kvinnor ser ut i bilderna, 

vilka människor gestaltas i religiösa situationer kontra vardagliga situationer och vad kan detta i så fall 

säga till mottagaren? Bilders innehåll är ett underskattat perspektiv i forskning men fil. dr Vaike Fors och  

fil. dr Åsa Bäckström menar att det är ”viktigt att belysa vilka sociala praktiker som ger upphov till bil-

derna och vilka praktiker som bilderna skapar när de blir betraktade”.  Således har det varit av intresse 16

att tolka vad bilderna i läroböckerna förmedlar till sina mottagare, alltså främst elever men även lärare. 

Detta innebär att jag som tolkare granskar bilderna utifrån vilka praktiker som skapas av bilderna. En ex-

plicit analys av bilderna kan exempelvis tala om huruvida en överrepresentation av mannen som religiösa 

varelse går att finna i läroböckerna. Ett förtydligande som dock behöver göras är att bilderna inte placeras 

i ”genustrappan”, utan de fungerar som en del av det material som hjälper mig att besvara frågeställning 

1. Det centrala med att väga in bilderna i innehållsanalysen är att bilderna är en stor del av det innehåll 

som eleverna exponeras för i arbetet med läroböckerna, och de kan i sig själva förmedla bildlig informa-

tion som inte bör bortses ifrån. Problematiken i att analysera självständiga bilder i kapitlet om islam lig-

ger i huruvida en bildlig analys kan ta hänsyn till de pliktskillnader som finns för kvinnor respektive män 

inom islam. Vissa bilder kompletteras med en förklarande bildtext som då vägs in i bildanalysen, denna 

kan vara avgörande för hur bilden tolkas och blir då avhängigt hur författaren väljer att förklara bilden. 

 Ibid., s. 13ff.11

 Kristina Boréus & Sebastian Kohl, ”Innehållsanalys”. Lund: Studentlitteratur, 2018, s. 50.12

 Ibid., s. 51ff.13

 Se vidare kap. 1.4 ”Genusteori”.14

 Vaike Fors & Åsa Bäckström, Visuella metoder. Lund:Studentlitteratur, 2015, s. 13.15

 Ibid., s. 15.16
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 Niklas Ammert presenterar tre olika perspektiv för läromedelsforskning; ett processuellt 

perspektiv, ett strukturellt perspektiv och slutligen ett funktionellt perspektiv. Dessa olika perspektiv hjäl-

per forskaren att närma sig den didaktiska kommunikationskedjan.  Den didaktiska kommunikationsked17 -

jan beskrivs nedan av Ammert, och jag anser att beskrivningen fångar centrala delar som visar på varför 

läromedelsanalysen är en intressant utgångspunkt i den religionsdidaktiska forskningen: 

Denna kedja startar i en samhällelig, politisk, kulturell och utbildningsrelaterad kontext och går via läro-
boksförfattare och förlag till skolans lärare och elever. Genom undervisningssituationen bearbetar och 
internaliserar eleverna innehållet och utvecklar kunskaper och färdigheter. Cirkeln sluts i och med att ele-
verna deltar i samhällslivet och därmed utgör en del av den samhälleliga kontext som resonemanget ovan 

tog sin utgångspunkt i.  18

I analysen utgår jag ifrån det funktionella perspektivet som fokuserar på vad läroboken förmedlar och lär-

obokens relation till mottagaren. Detta perspektiv förklarar lärobokens betydelse i undervisningen, där 

funktionen kan kopplas till exempelvis identitetsskapande eller elevernas möjlighet att utveckla kunska-

per om ett visst ämnesinnehåll. Läroboken har betydelse i socialiseringsprocessen, i den skapas elevernas 

uppfattning av sig själva och av samhället så som det sett ut förr, som det ser ut här och nu samt hur det 

kommer att se ut framåt i tiden.  19

1.3.2 Lärarintervjuer 

Intervju som forskningsmetod möjliggör att forskare kan närma sig den upplevda verkligheten genom att 

människor berättar om sina upplevelser, erfarenheter och tolkningar av ett specifikt skeende. Detta ger ett 

erfarenhetsnära, nyansrikt och mångfacetterat material som medför goda tolkningsmöjligheter.  Eva Fä20 -

gerborg beskriver intervjun som en kommunikationsform där en part berättar och besvarar de frågor som 

ställs av en annan part, och det som sägs registreras i någon form. För att förhålla mig i enlighet med hen-

nes definition har intervjuerna gjorts av mig som intervjuare och legitimerade lärare i religionskunskap 

för gymnasiet har intervjuats. Detta har gjorts i en situation där både jag och de intervjuade lärarna varit 

införstådda med intervjusituationens syfte. När intervjumaterialet presenteras i kapitel 2 benämns mina 

uttalanden med ”F” och lärarens uttalanden med ”L”. 

 I praktiken är det viktigt att intervjuns upplägg alltid är beroende av ett kunskapsmål, det är 

detta som avgör hur frågor ska utformas och ställas, hur intervjusituationen ska se ut, hur den ska registre-

ras, etcetera.  Mina frågeställningar; Vad säger läroböckerna om kön i förhållande till religion genom 21

text och bild i läroböckernas kapitel om islam? samt Hur kan delar av läroböckernas innehåll tolkas uti-

 Niklas Ammert, ”Om läroböcker och studiet av dem”. Lund: Studentlitteratur, 2011. s. 28.17

 Ibid., s. 19.18

 Ibid., s. 33.19

 Eva Fägerborg, ”Intervjuer”. Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 85.20

 Ibid, s. 98.21
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från Edwertz & Lundströms ”Genustrappa”? fungerar som underlag för de frågor som ställs i intervjuer-

na.  De har alltså brutits ned från övergripande karaktär till passande intervjufrågor i linje med Fäger22 -

borgs beskrivning.  Genom förutbestämda intervjufrågor har jag säkerställt att jag frågat sådant som 23

kunnat ge mig relevant information utifrån mitt syfte. Men som Fägerborg beskriver kan detta tillväga-

gångssätt göra att jag som intervjuare på ett nästintill slaviskt sätt koncentrerar mig på frågorna snarare än 

att lyssna på svaren.  För att undvika detta har jag under intervjuerna fokuserat på att ha ett så naturligt 24

och flytande samtal som möjligt genom att ställa fördjupande följdfrågor i stället för att endast beta av 

mina intervjufrågor. För att också få så djupa och genomtänkta svar som möjligt har övergripande förkla-

ringar över vilken typ av frågor som kommer att ställas under intervjuerna skickats ut till deltagarna innan 

intervjuerna.  Det är dock inte utan att en viss problematik uppstår i och med att detta görs då det kan 25

öka risken för att den intervjuade konstruerar sina svar efter normer.  I detta fall kan det handla om att 26

den intervjuade vill ge en så bra bild som möjligt av sig själv som lärare, eller av skolan som helhet. Med 

detta sagt är jag alltså medveten om att detta möjligtvis skulle kunna påverka studiens resultat, samtidigt 

argumenterar jag detta val utifrån att intervjufrågornas innehåll kan kräva djupare reflektion från lärarna 

för att de ska kunna ge så trogna svar som möjligt. 

 Intervjuerna har gjorts med hjälp av legitimerade religionskunskapslärare som undervisar i 

religionskunskap på gymnasiet. De skolor som kontaktats är sådana som finns i min geografiska närhet. 

En av skolorna belägen i en liten by, två av skolorna belägna i en liten stad varav den ena är ett nischat 

yrkesgymnasium. Diktafon har använts för inspelning, detta säkerställer att det inspelade materialet inte 

kan hackas på samma sätt som en mobiltelefon eller dator. Att spela in intervjuer ökar källans värde och 

det har gjort att jag kunnat lyssna på materialet flera gånger för att analysera det så noggrant som 

möjligt.  Materialet har sedan transkriberats av mig. Vissa delar av intervjuerna används ej i det slutgilti27 -

ga arbetet då jag valt ut de delar som är mest relevanta för min studie. Att delta i studien har varit helt och 

hållet frivilligt och alla uppgifter har tagits om hand i enlighet med deltagarnas samtycke. Valet av delta-

gare har påverkats dels av en geografisk begränsning, dels av intresset för att deltaga i studien. 

 Intervjuerna har anonymiserats till den grad att ingen utomstående kan identifiera deltagar-

na. Benämningen på lärarna görs genom bokstavsordning utifrån de datum som intervjuerna utförts. Lära-

re A, Lärare B, Lärare C. Detta innebär att Lärare A intervjuades först och Lärare C intervjuades sist. In-

tervjuerna används sedan för att besvara frågeställning 3 och 4. 

 Se bilaga I.22

 Fägerborg, 2011, s. 98.23

 Ibid., s. 99.24

 Ibid., s. 100.25

 Ibid., s. 96.26

 Ibid., s. 105.27
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 Med hänsyn till deltagarnas möjlighet att göra intervjuerna har jag varit flexibel och anpas-

sat mig både vad gäller tid och plats för intervjuerna. Detta har lett till att vissa intervjuer gjorts innan jag 

gjort granskningen av läromedlen och vissa intervjuer har gjorts efter att jag gjort granskningen av läro-

medlen. I och med det uppstår en risk för att detta kan ha påverkat resultatet av läromedelsgranskningen 

kontra intervjufrågorna. Min förhoppning är dock att intervjuerna inte påverkat efterkommande gransk-

ning och vice versa då jag varit medveten om denna risk. 

1.3.3 Läromedel - ett urval 

Jag har i denna studie analyserat delar av Religion 1 för gymnasiet,  som är en 311 sidor lång lärobok 28

med tre författare varav två har yrkeserfarenhet som lärare, Religion och andra livsåskådningar,  som är 29

en 366 sidor lång lärobok med en författare som är gymnasielärare, samt  En människa, tusen världar,  30

som är en 333 sidor lång lärobok med en författare som har 15 års erfarenhet som gymnasielärare. Dessa 

läromedel benämns i studien som LM1, LM2, LM3. LM1 = Religion 1 för gymnasiet.  LM2 = Religion 31

och andra livsåskådningar.  LM3 = En människa, tusen världar.  Detta är de läromedel som de med32 33 -

verkande lärarna använder sig av i undervisningen. Urvalet av läroböcker har alltså styrts av vilka lärare 

som deltagit i studien. Med hänsyn till arbetets nivå är granskning av tre olika läromedel en rimlig mängd 

med tanke på att studien också kompletteras av lärarintervjuer. För att åstadkomma ett resultat som är 

ännu mer pålitligt i den stora massan av läromedel och lärare hade ett större antal både läromedel och lä-

rare behövts. Det kapitel som granskats i vardera lärobok är det som behandlar religionen islam. Då denna 

studie görs under begränsade omständigheter vad gäller både omfång och tid prioriteras endast ett kapitel 

i samtliga läroböcker, detta med förhoppningen om att ändå kunna få en indikation på vad läroböckerna 

förmedlar till sina mottagare. Studien kan ses som ett stickprov där endast ett kapitel undersöks. Huruvida 

kapitlet är representativt för böckernas helhet får senare undersökningar visa. 

 Fokus ligger på att se mönster i läromedlen som kan indikera hur läromedlen, genom text 

och bild, kan sägas vara genusmedvetna. Detta värderas i Edwertz & Lundströms genustrappa.  Det är 34

därför av vikt att tydliggöra vad det är som bedöms enligt genustrappan. I detta fall är det alltså inte reli-

gionen i sig som bedöms utifrån genustrappan utan hur författaren förhåller sig till religionen och genus i 

läroboken. Religiösa budord, islams fem pelare och liknande innehåll bedöms alltså inte i sig. 

 Lennart Göth, Katarina Lycken & Veronica Wirström, Religion 1 för gymnasiet. Stockholm: Natur & kultur, 2018.28

 Börge Ring, Religion och andra livsåskådningar. Stockholm: Liber, 2015.29

 Robert Tuveson, En människa, tusen världar. Malmö: Gleerups utbildning, 2015.30

 Göth, Lycken & Wirström, 2018.31

 Ring, 2015.32

 Tuveson, 2015.33

 Se avsnitt ”1.4 Genusteori”.34
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 I vissa fall uppstår en avvägningsproblematik i analysen av läroböckerna utifrån genustrap-

pan. Detta kräver att jag som utför analysen har tydliga riktlinjer att förhålla mig till. I de fall som läro-

boksinnehållet kan bedömas enligt både negativa och positiva trappsteg så som exempelvis (-2) och (1) 

väger negativa trappsteg tyngre än positiva och därför kommer innehållet då att markeras i enlighet med 

de lägre trappsteget. Denna bedömning argumenteras utifrån den tidigare forskning som visat på bland 

annat androcentrism och icke-genusmedvetna framställningar av kön i läromedel.  Om sådana tendenser 35

fortfarande finns i dagens läroböcker utan att kritiskt diskuteras bör detta enligt mig uppmärksammas. I 

sådana fall som läroboksinnehållet kan bedömas enligt två olika positiva trappsteg, exempelvis (1) och 

(3), väger det högsta tyngst. I sådana fall som läroboksinnehållet kan bedömas enligt två olika negativa 

trappsteg, exempelvis  (-1) och (-2) väger det lägsta trappsteget tyngst. Förhållandet mellan granskade 

läromedel och lärarintervjuer ser ut på följande sätt och har påverkats av den ordning som intervjuerna 

kunnat göras och vilken lärobok som används av respektive lärare; 

1.4 Genusteori 
Inom religionsvetenskapen har den religiösa människan underförstått alltid varit mannen. Mannen har 

alltid varit självklar i religionsforskning samtidigt som kvinnan framstått som en oviktig biperson.  Att 36

kvinnors religiösa erfarenheter och aktivitet har marginaliserats är ett tydligt exempel på kvinnoförtryck, 

detta har också lett till att kvinnoforskning inom religionsvetenskapen har vuxit sig starkare från 70-talet 

och fram till idag.  Nyare forskning har visat en tendens att gå ifrån kvinna till genus som analytisk kate37 -

gori. Det positiva med detta ska vara att genusforskning inte endast fokuserar kvinnor utan också inklude-

rar män. Genusforskningen ska också vara lättare att acceptera då den inte har samma feministiska asso-

ciationer.  Kön är till skillnad från genus det biologiskt, medfödda, kroppsliga könet som innebär att 38

människor föds till män eller kvinnor. Med det biologiska könet kommer också kulturellt och socialt ska-

pade uppfattningar om könens karaktär, här talar man om genus.  Raewyn Connell diskuterar genus och 39

ser på det som mönster i vår sociala ordning och i våra dagliga aktiviteter.  40

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 pro-

cesserna.  41

 Se avsnitt ”1.5.1 Läromedelsforskning med fokus på genus”.35

 Ingvild Sælid Gilhus & Lisbeth Mikaelsson., Nya perspektiv på religion. Stockholm: Natur och kultur, 2003. s. 217.36

 Ibid., s. 218.37

 Ibid., s. 219.38

 Jeanette Sky., Genus och religion. Stockholm: Natur & kultur, 2009, s. 20.39

 Raewyn Connell., Om genus. Göteborg: Daidalos, 2003, s. 21.40

 Ibid., s. 21.41
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Mia Liinason förklarar i sin artikel Vad är genus?  centrala begrepp inom genusforskning så som ”kvin42 -

noforskning”, ”intersektionalitet”, ”heteronormativitet”, ”jämställdhet”, etc.  När biologiska könsskillna43 -

der under 1980-talet började diskuteras ville genusforskare snarare trycka på vikten av de sociala och kul-

turella konstruktionerna av kön. Detta innebär att genus fungerar som strukturer i samhället som påverkar 

dels hur vi ser på oss själva, dels hur vi bemöts av andra. . Genus som process sker på individnivå och 44

genomsyrar även hela samhället på olika sätt.  45

 Så som jag förstår distinktionen mellan kön och genus handlar genus, till skillnad från det 

biologiska könet, istället om något kulturellt och socialt betingat som på olika sätt upprätthålls i samhäl-

let. Möjligtvis även i skolans läroböcker. Liinasons artikel tydliggör att jag inte kommer att ha en kvinno-

forskande utgångspunkt i den bemärkelse att jag främst fokuserar kvinnan som förtryckt utan med den 

genusteoretiska utgångspunkten fokuserar jag såväl man som kvinna och hur genusmedvetenhet fram-

ställs i läroböcker. Detta medför ibland en diskussion om jämställdhet, biologiskt kön, kvinnoförtryck och 

androcentrism men jag söker inte aktivt efter sådana tendenser i läroböckerna utan tar hjälp av genustrap-

pan för att analysera och sedan diskutera läroböckernas innehåll. Med det sagt innehåller alltså min dis-

kussion begrepp utöver genus, men som har en betydande koppling till genusteori. I läroplanen skrivs det 

främst om kön  vilket precis beskrivits som de fysiska skillnaderna mellan man och kvinna. Jag anser att 46

kön i förlängningen kan leda till en diskussion om genus som med fokus på det kulturella upprätthållandet 

av stereotypa könsskillnader passar mitt arbete bättre än det biologiska könet. 

”Genustrappan” 

Genustrappan är ett verktyg självständigt framtaget utav Mona Edwertz och Lars Lundström i samband 

med en granskning av den obligatoriska kurslitteraturen på lärarprogrammet vid Karlstads universitet.  47

Detta kvalitativa analysverktyg syftar till att bedöma texters innehåll utifrån ett genusperspektiv och möj-

liggör genom sin utformning mätning av en texts grad av genusmedvetenhet.  I detta fall har analysverk48 -

tyget i viss mån omarbetats för att passa min förståelse av genus och för att passa min studie. Trappan be-

står i sin ursprungliga form av åtta steg från -3 till 4 vilket också trappan i denna undersökning gör. De tre 

lägsta som värderas med -1, -2 och -3 är de steg som är minst eftersträvansvärda utifrån genusaspekten. I 

mitten finns ett neutralt steg som värderas med 0. De fyra högsta som värderas med 1, 2, 3 och 4 symboli-

 Mia Liinason, ”Vad är genus?”. Social medicinsk tidsskrift. Vol. 85, Nr. 3, (2008), s. 260-265. 42

 Ibid., s. 260ff.43

 Ibid., s. 262f.44

 Ibid., s. 264.45

 Se exempelvis: Läroplan GY11, 2011, s. 137.46

 Mona Edwertz & Lars Lundström, Jämställdhets- och genusperspektiv i kurslitteraturen, Arbetsrapport 2003:1. 47

Karlstad: Karlstads universitet, 2003.

 Ibid., s. 8f.48
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serar mer eftersträvansvärda karaktärsdrag. För en bild av genustrappans utseende samt en detaljerad be-

skrivning av min förståelse av genustrappan, som mer eller mindre följer den ursprungliga versionen, se 

bilaga II respektive III. 

1.5 Tidigare forskning - Två perspektiv 

Den tidigare forskning som fokuseras går att kategorisera utifrån två perspektiv varav båda perspektiven 

behandlar läromedelsforskning. Det ena perspektivet är läromedelsforskning med fokus på genus och det 

andra är läromedelsforskning med fokus på religionskunskap. 

1.5.1 Läromedelsforskning med fokus på genus 

Britt-Marie Berge, docent och universitetslektor, har i sin granskning av läroböcker en utgångspunkt i 

kön/genus samt statens jämställdhetsbegrepp.  Hon förklarar kön/genus som ett svar på de sociala och 49

kulturella faktorer som finns på samhällets alla nivåer och som påverkar oss som biologiska varelser. Hon 

menar att det finns ett västerländskt sätt att tänka i dualismer som medför en idé om vad det innebär att 

vara en ”riktig kvinna” och en ”riktig man” vilket i sin tur leder till en illusion om en stabil 

genusidentitet.  Dock har modern genusforskning visat att föreställningarna om denna dualism är felak50 -

tig på ett empiriskt plan. Verkligheten ser inte ut så att den ordnas i fasta dualistiska genusidentiteter, men 

Berge anser att det ändå är viktigt att lyfta fram sådana föreställningar om kön för att uppmärksamma hur 

de påverkar oss människor.  Berge kommer fram till i sin granskning att alla de läromedel som granskats 51

behandlar jämställdhet och kön i form av specifika avsnitt, vilket i sig inte behöver innebära något nega-

tivt men i majoriteten av läroböckerna fungerar dessa avsnitt som ”isolerade öar” som saknar koppling till 

övrig text. Problematiken tycks ligga i att författare på ett nästan tvångsmässigt sätt flikar in ett sådant 

avsnitt för att sedan inte återkomma till dessa något ytterligare.  Oftast kan läroböckerna tolkas som 52

könsneutrala, dock är män överrepresenterade. Detta kan leda till att flickor får svårt att identifiera sig 

med innehållet i dessa kunskapsområden.  53

 I den rapport som gjorts av skolverket på uppdrag av regeringen görs en granskning av läro-

böcker i flera ämnen, däribland religionskunskap. I den ämnesövergripande analysen kommer Britt-Marie 

Berge & Göran Widding, universitetsadjunkt, fram till att det finns en huvudtendens inom samtliga äm-

nen som tyder på att pojkar och män är överrepresenterade. I de fall flickor och kvinnor är i kvantitativ 

majoritet beskrivs dessa som undantagsfall där övertaget är marginellt. Man kan alltså tala om en manlig 

 Britt-Marie Berge,”Jämställdhet och kön”. Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 159ff.49

 Ibid., s. 162.50

 Ibid., s. 162.51

 Ibid., s. 164f.52

 Ibid., s. 165.53
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norm i läroböcker.  Enligt författarna är det positivt att aspekter som kön och jämställdhet tas upp och 54

kommenteras i alla de granskade böckerna, detta kan förhoppningsvis leda till att eleverna blir medvetna 

om sådana viktiga aspekter och att eleverna i och med det ges förutsättningar att kritsikt granska kunskap 

utifrån bland annat aspekter som berör kön och jämställdhet. Däremot ställer sig författarna inte lika posi-

tiva till sättet som dessa avsnitt presenteras i flera av de granskade böckerna, det konstateras även i detta 

fall att flera böcker behandlar dessa aspekter väldigt enskilt för att inte följa upp dem i övriga delar av 

texterna. Resultatet vittnar också om att det kan vara svårare för flickor att känna delaktighet i kunskaps-

områden som domineras av pojkar och män och där sådana begrepp som verkar vara könsneutrala ändå 

genomsyras av en manlig norm i de sammanhang där begreppen används.  55

 Ann-Sofie Ohlander, historieprofessor, beskriver i rapporten Kvinnor, män och jämställdhet 

i läromedel i historia hur även hon ser att det mänskliga blir manligt i lärobokstexter.  Denna upptäckt 56

stärker även Gilhus & Mikaelsson när det kommer till religionsvetenskaplig forskning.  När det i texten 57

talas om ”människor” kan dessa ofta identifieras som män i och med dess kontext. Kvinnor ges en bild av 

att vara ett slags bihang till män.  Hon anser att läroböckerna upplevs föråldrade när det gäller bilden av 58

kvinnan och jämställdhet. Dessa är aspekter som har tillkommit i senare upplagor och som därför inte får 

en integrerad plats i texten utan framstår snarare som normbrytande där böckerna i övrigt visat sig vara 

dominerade av manliga perspektiv.  Ohlander konstaterar i och med sin granskning att de böcker hon 59

tittat närmare på varken motsvarar läroplanens föreskrifter eller kursplanens mål.  Hon menar att ett så60 -

dant innehåll som går att se i läroböckerna kan leda till en negativ självbild hos flickor och att pojkar kan 

bli begränsade av ett snävt mansideal.  61

1.5.2 Läromedelsforskning med fokus på religionskunskap 

Kjell Härenstam, professor i religionsvetenskap, är ett välkänt namn när det kommer till läromedels-

granskning med inriktning på religionskunskap. I sin Skolboks-islam: analys av bilden av islam i läroböc-

ker i religionskunskap granskar han ett antal läroböcker på olika nivåer där fokus ligger på läroplaner, 

gudsbild, djihad, kvinnan och familjen.  Särskilt hans kapitel om bilden av kvinnan i islam intresserar 62

mig i mitt arbete. Härenstam menar att det kan finnas risker med att behandla kvinnans situation i islam i 

 I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs 54

i ett urval av läroböcker, Rapport 285, Stockholm: Skolverket, 2006. s. 31.
 Ibid., s. 31.55

 Ann-Sofie Ohlander, Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia. En granskning på uppdrag av Delegationen för jämställdhet i 56

skolan., SOU 2010:10. Stockholm: Statens Offentliga Utredningar, 2010, s. 39.
 Gilhus & Mikaelsson, 2003, s. 226.57

 Ohlander, 2010, s. 39.58

 Ibid., s. 65f.59

 Ibid., s. 71.60

 Ibid., s. 73.61

 Kjell Härenstam, Skolboks-islam. Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap. Göteborg: Göteborgs universitet, 1993.62
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undervisningen. Exempelvis blir det problematiskt då svenska läroböcker tenderar att låta praxis framför 

ideal exemplifiera islams kvinnosyn. Praxis är ett intressant perspektiv att studera religion men risken är 

att eleverna kopplar kvinnans förhållanden till den specifika religionen när det egentligen kan finnas and-

ra mer allmänmänskliga förklaringar.  Att lämna praxis utanför religionsundervisningen skulle dock in63 -

nebära att gå miste om religionsämnets samhällsorienterande prägel.  I läsningen av Härenstams rapport 64

tas i beaktande att den inte längre hör till den mest moderna forskningen. Jonas Otterbeck, professor i 

islamologi, skriver i likhet med Härenstam om läroböcker och deras bild av islam.  Han finner en för65 -

domsfull bild av islam i lärobokstexterna där kvinnan ofta osynliggörs.  Läroböckerna verkar fokusera 66

islam genom kvinnoförtryck, fysisk bestraffning och heligt krig.  Det tenderar dessutom att finnas en 67

omotiverad könsblindhet i böckerna vilket fungerar till mannens fördel, detta är något att ställa sig kritisk 

till.  De didaktiska problem som Otterbeck lyfter fram är det faktum att muslimska elever stigmatiseras 68

genom att läroböckerna ger en snäv bild av islam. Muslimska elever ges en bild av att vara annorlunda i 

jämförelse med ”oss”, trots att de är en del av ”oss” i det nutida svenska samhället. Den mångfald av 

islam som finns i det autentiska klassrummet återfinns inte i läroböckers framställning av islam.  Hären69 -

stam belyser vidare problematiken med bilden av islam som ges i många läroböcker i förhållande till lä-

roplanens krav på att skolan ska vara objektiv, att skolan ska verka för demokrati, för alla människors lika 

värde och för jämställdhet mellan könen.  Om en lärobok ger bilden av islam som en kvinnoförtryckande 70

religion, där fysiskt våld och heligt krig förespråkas, så som Otterbeck tycks komma fram till,  så blir det 71

på ett sätt den svenska skolans skyldighet att avfärda islam i undervisningen.  Härenstam menar dock att 72

läroböcker i religionskunskap utvecklats under senaste åren, de ger nu för tiden en mer mångfacetterad 

bild av islam. Utifrån detta är det alltså möjligt att min analys finner lärobokstexterna om islam på något 

utav de högre trappstegen i genustrappan. 

 Med hänvisning till det faktum att religiösa texter till stor del är författade av män samtidigt 

som män har varit de högst uppsatta inom många religiösa inriktningar så är det heller inte särskilt märk-

ligt att det också är män som dominerar religionsläroböckerna.  Flickor och kvinnor är så gott som osyn73 -

liga jämfört med pojkar och män. Kvinnan framställs dessutom i vissa fall med en nedvärderande, för-

 Ibid., s. 252.63

 Ibid, s. 253.64

 Jonas Otterbeck, ”What is Reasonable to Demand? Islam in Swedish Textbooks”: Journal of Ethic and migration Studies, 31:4, 2005, s. 65

795 - 812.
 Ibid., s. 799.66

 Ibid., s. 802.67

 Ibid., s. 800.68

 Ibid., s. 810.69

 Kjell Härenstam. ”Images of Muslims in Swedish school textbooks" i Staffan Selander & Bente Aanotsbakken (red.), Nordic identities in 70

transition - as reflected in pedagogic texts and cultural contexts, Oslo: Novus Press, 2009, s. 173.
 Otterbeck, 2005, s. 80271

 Härenstam, 2009, s. 174.72

 Berge, 2011, s. 167.73
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minskande, negativ ton.  Tidigare forskning visar även hur läroböckernas bilder har en central roll i mö74 -

tet med eleverna, dessa kan exempelvis i de fall som bilderna saknar förklarande bildtext skapa motstri-

dighet i relation till lärobokens text. Detta kan vara genom att texterna är genusmedvetna men bilderna 

upprätthåller stereotypa könsroller.  Bilderna i en lärobok är alltså viktiga att ta hänsyn till i en lärobok75 -

sanalys. Vidare visar tidigare forskning att läroböckers framställning av religioner påverkar elevernas 

möjlighet till igenkänning och att det finns en risk att vissa elever känner sig exkluderade i undervisning-

en.  Dr. Viktor Aldrin och Dr. Emilia Aldrin kommer även fram till att det finns ett behov av studier som 76

riktar sig mer mot eleverna  för att vi ska kunna få förståelse för konsekvenserna av läromedelsframställ-

ning.  77

 Ibid., s. 168.74

 Ibid., s. 169.75

 Viktor Aldrin & Emilia Aldrin, ”Hur förmedlas kristendomen i läromedeltexter för gymnasieskolan? En ideologikritisk analys”, Nordi76 -
dactica – Journal of Humanities and Social Science Education Nordidactica (2018:2, s. 23-44.), s. 41.

 Ibid., s. 42.77
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2. Empirisk undersökning 
2.1 Religion 1 för gymnasiet och genus 

I följande avsnitt presenteras den empiriska undersökningen av LM1. Den utgörs av lärobokens bilder, 

text, genustrappan och lärares bild av läroboken. Analys av bilder och text utgör grunden för var lärobo-

ken hamnar i genustrappan. Lärarintervjuerna analyseras i förhållande till lärobokstolkningen. 

2.1.1 Religion 1 för gymnasiet och genustrappan 

Nedan sammanställs LM1 i förhållande till genustrappan. I tabellen står ”värde” för de olika trappstegens 

värden i genustrappan, ”antal” står för hur många delar i kapitlet om islam som bedöms med respektive 

värde i genustrappan. 

Lärobokens kapitel om islam består till hälften av underlag som bedöms enligt genustrappans steg (0) 

Könsneutral. Därför placeras också läroboken på det trappsteget. Läroboken visar få tendenser som skulle 

kunna placera den lågt i genustrappan, endast ett avsnitt i kapitlet bedöms enligt genustrappans steg (-2) 

Könsmytsförstärkande, samtidigt bedöms sammanlagt 43,75 % av kapitlets innehåll enligt genustrappans 

övre delar. Kapitlet kan således främst sägas vara könsneutralt med inslag av köns- och genusmedveten-

het. 

Värde (−3) (−2) (−1) 0 1 2 3 4
Antal 0 1 0 8 5 0 2 0

13

3
12,50 %

1
31,25 %

0
50,00 %

-2
6,25 %

-3 -2 -1 0 1 2 3 4



2.1.2 Analys av text 

Kopplat till islams historia nämns betydelsefulla män, främst Muhammed. Muhammeds fru Khadija 

nämns snabbt och trots att det inte sägs uttryckligen är en möjlig implicit tolkning att hon varit betydelse-

full för religionens historia. Detta sänder ut en indikation på att även kvinnor varit betydande i religionens 

utveckling. Kön är något som främst problematiseras ur ett nutida perspektiv. Detta kan tänkas vara ett 

svar på att dessa frågor aktualiserats mer i nutid. Genusmedvetenhet visas ett antal gånger i kapitlet, bland 

annat med koppling till korantolkning där författaren nämner lika rättigheter mellan könen och att kvin-

nan fick en bättre ställning i samhället med islams framväxt men att det också finns en uppfattning om att 

kvinnan har en alldeles för underordnad roll i muslimska samhällen.  Ytterligare ett avsnitt där kvinnans 78

möjligheter diskuteras är ”Efterföljelse och nytolkning” där klädsel diskuteras. Författaren förklarar hur 

klädsel är viktigt för såväl kvinnor som män, men att det ofta är kvinnors klädsel som oenigt diskuteras. 

Läroboken redogör för att det finns olika tolkningar som påverkar kvinnors klädsel och att flera av dessa 

är konservativa men en pluralistisk bild av praxis ges då författaren förklarar hur muslimska kvinnor ar-

gumenterar olika båda för användandet och icke-användandet av slöja.  Detta stärker även professor  79

Annika Rabo i sin artikel där hon förklarar hur kampen om slöjan sett olika ut och att valet att använda 

slöja eller inte argumenteras på olika sätt av muslimska kvinnor.  Läroboken uppmärksammar en diskus80 -

sion om kvinnoförtryck och underordning vilket skapar underlag för eleverna att reflektera över makt-

strukturer och jämställdhet i relation till religion. Att kvinnors olika argument för användandet eller icke-

användandet av slöja visar också en plural bild av tolkningsmöjligheterna inom islam. 

Många muslimer menar att inga av de mer heltäckande klädesplaggen (…) kan uppfattas som påbjudna 
inom islam. De hör ihop med en genusordning som inte ger kvinnor utrymme och självständighet, och 
som skapar förtryck och underordning.  81

 Mäns och kvinnors olika roller och platser i religionen redogörs ofta på ett sakligt och in-

formativt sätt utan att vara särskilt problematiserande. När det gäller människans plikter beskrivs dessa, 

som är olika för män och kvinnor, inte med koppling till religionen utan som ett traditionellt förhållnings-

sätt inom familjen. Detta görs mycket kortfattat. 

Traditionellt har kvinnan och mannen olika roller inom familjen. Mannen har det ekonomiska ansvaret. 
Kvinnan har rätt att bli försörjd av sin make. Kvinnans huvudansvar är hemmet och barnen.  82

 Göth, Lycken & Wirström, 2018, s. 18378

 Ibid., s. 18579

 Annika Rabo, ”Kampen om slöjan: slöjan i kampen”. Kvinnovetenskaplig tidskrift. 18(1997):3/4, 1997. s. 66ff.  80

 Göth, Lycken & Wirström, 2018., s. 18681

 Ibid., s. 20382
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 Förhållningssättet uppmanar kvinnor att ta hand om hem och barn samtidigt som män ska försörja famil-

jen vilket underförstått innebär att arbeta. Här saknas enligt mig ett problematiserande förhållningssätt 

som hade kunnat sammanfogats med informationen om plikterna då de med en så kortfattad förklaring 

kan tyckas förstärka könsbundna normer där såväl män som kvinnor går i en kvinnofälla, vilket innebär 

att kvinnan blir låst till hemmet som en omhändertagande individ och mannen arbetar och förverkligar sig 

själv. Vad detta kan sända ut för signaler till eleverna som mottagare av textinnehållet är att kvinnor ska 

vara moderlig och ta hand om hemmet medan män arbetar, något som inte stämmer överens med den vär-

degrund som gymnasieskolan arbetar för att upprätthålla. 

 Sammanfattningsvis upplevs innehållet ofta neutralt där det är informativt och det utgår 

främst ifrån religionen i sig men väger i vissa fall in ett svenskt nutida perspektiv eller belyser olika tolk-

ningar av religionen både inom och utanför den. I de flesta fall som innehållet möjliggör en tolkning uti-

från ett genusperspektiv görs detta på ett kritiskt sätt. Kön är inte heller en sådan aspekt som isoleras i en-

bart ett avsnitt så som tidigare forskning visat.  De diskussioner som författaren för fram upplevs även 83

genuina och inte tvångsmässiga. 

2.1.3 Analys av bilder 

Av de bilder som föreställer människor är det 2 av 10 som föreställer enbart kvinnor, det är 3 av 10 bilder 

som föreställer enbart pojkar/män och det är 5 av 10 bilder som föreställer såväl kvinnor som män i sam-

ma bild. Skillnaden är sedan i mängden personer i bilderna, räknar man antalet människor, kvinnor re-

spektive män så är det betydligt fler män som framställs i religiös kontext än kvinnor. Både män och 

kvinnor framställs i vardagliga situationer och i mer religiösa situationer. Människorna är glada, allvarli-

ga, och avslappnade i de olika situationerna. Bilderna talar inte explicit om män eller kvinnor som våld-

samma eller arga på något sätt. 

 En mer implicit tolkning av bilderna ger dels en vardaglig och avslappnad bild av såväl män som 

kvinnor där vissa kvinnor bär slöja och vissa gör det inte, vissa män har en mer religiös klädsel och vissa 

har vad man kan kalla ”vanliga kläder”. Bilderna visar också både pojkar/män och flickor/kvinnor som 

studerar koranen vilket ger en bild av att den heliga skriften är till för alla. På en utav bilderna går att se 

två kvinnor och två män i ett universitet, detta ger också bilden av att både män och kvinnor har möjlighet 

att studera. Bilderna i läroboken visar aldrig kvinnor som ber, eller befinner sig i en bönesituation i en 

moské. En möjlig underliggande signal som detta kan sända ut till elever är att kvinnan inte har samma 

självklara plats i dessa sammanhang på samma sätt som pojkar/män. Bilderna tenderar att visa kvinnan i 

mer vardagliga situationer och mannen i mer religiöst laddade situationer. Detta går att tolka som att 

kvinnan som religiös varelse negligeras. Det går också att tolka som ett försök att visa hur kvinnor inte 

 Berge, 2011, s. 164f.83
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nödvändigtvis är slavar under sin religion eller under män, utan vanliga kvinnor som lever vardagliga liv 

där religionen spelar mer eller mindre roll mellan olika individer. En tänkbar anledning till detta kan ock-

så vara att kvinnor inte har samma skyldighet som män att gå till moskén för bön. 

2.1.4 Lärares syn på Religion 1 för gymnasiet 

Läraren som arbetat i skolan i nästan 20 år och under samtliga år undervisat i religionskunskap har en bild 

av LM1 som saklig och neutral men att den också stöttar eleverna när det gäller att se på religionen ge-

nom olika ”glasögon”. Oftast då med ett svenskt och mer modernt perspektiv men också med ett inomre-

ligiöst synsätt. 

L: Jag tycker nog att den är liksom neutral till största del men den tar också upp olika sätt att tolka fak-
tan…förstår du? 

F: Mm…förklara? 
L: Ja men den bygger upp kring saklig fakta men den hjälper även eleverna genom att jämföra med till 
exempel ett mer modernt sätt att se på det, alltså ett mer nutida och svenskt perspektiv och det gillar jag. 
Det visar att man kan förstå religionen på olika sätt både utanför religionen men också inom religionen, 

och att religion faktiskt inte är något som alltid är lika, religion förändras också och där är ju genus en sån 
sak som spelar in i religionens rörelse.  84

Läraren menar också att innehållet i läroboken har en god balans mellan allvarligt innehåll som ifrågasätts 

och diskuteras, och innehåll som är mer positivt förknippat. Denna reflektion anser jag är intressant, ett 

balanserat innehåll kan troligtvis skapa en realistisk och rättvis bild av religionen för eleverna som arbetar 

med materialet. 

F: Om vi tittar på de här sidorna (s. 186-187), vad tänker du då kring innehållet? 

[…] 
L: Jo men de här sidorna talar ju om kvinnors självständighet och ger en…titta på bilden en glad bild av 
kvinnorna, trots att innehållet uppmärksammar att, ja, en konservativ syn på hur kvinnor ska klä sig och 
att det kan grunda sig i kvinnoförtryck så får eleverna se en ljus sida av kvinnan i religionen också. Det är 

inte bara den ena sidan och det är såna saker jag gillar med boken, den är rättvis kan man säga. 
F: Mm. Hur tänker du med rättvis? 
L: Att den väger in både sånt som kan kritiseras och som är…ja…går att ifrågasätta, men också att religi-

onen inte bara består av stränga regler som alla följer slaviskt. 
[…] 
L: Här syns ju tydligt det jag sa också…ett svenskt perspektiv men också inom religionen och olika sätt 
som kvinnorna tänker kring sina religiösa val.  85

Vad gäller genusmedvetenheten i boken upplevs läraren inte så väldigt insatt, det är inte heller så märkligt 

då läraren förklarade att genus inte var en sådan aspekt som de tittade på i valet av läromedel utan då var 

 Lärare B, intervju den 10 december 2019.84

 Lärare B, intervju den 10 december 2019.85

16



fokus att hitta en bok som passade eleverna. Läraren lägger även vikt vid att läroböckerna, både LM1 och 

andra som hon arbetat med, håller sig sakliga och fokuserar främst på religionen. Jag gissar att detta är 

viktigt för läraren just för att hon arbetar med elever som har svårt i skolan, då kan troligtvis avancerade 

diskussioner om genus bli för avlägset för eleverna och de tappar då intresset. 

L: […] när man jobbar med svagare elever så är det bra att ha en bok som utgångspunkt. Men jag har 

fokuserat på målgruppen. Vad är det för kategori av elever? Vad kan dom? Jag har inte tittat på genus alls 
utan i mitt fall har det ofta varit viktigt med en enklare variant av bok.  86

F: Hur tänker du kring genusmedvetenheten i just den här läroboken? 

L: Jag tycker att den är saklig till största del. Jag tycker att den öppnar upp för frågor kring kön och skill-
nader och rättigheter, och att det inte alltid bara är ett litet enskilt avsnitt som hör till kvinnan. Men ändå 
när jag bläddrar i den, det är ju mest män på bilderna. 

F: mm? 
L: Jag tror att det alltid går att vara mer genusmedveten, och att läroböckerna kan bli mer jämställda in-
nehållsmässigt, det är ju inte bara män som är religiösa liksom som det kanske kan verka ibland här[…]  87

Trots att läraren inte själv prioriterar att fokusera på genus i läroboken verkar lärarens bild av läroboken 

stämma överens med den analys som görs av boken. Boken är saklig och neutral till stor del men väver 

också in olika jämförande perspektiv och belyser hur religionen kan tolkas med variation. Den möjliggör 

en diskussion kring kön i förhållande till religion, samtidigt bekräftar också läraren det som uppmärk-

sammas i analysen av lärobokens bilder, kvinnan hamnar något i skymundan. 

 Lärare B, intervju den 10 december 2019.86

 Lärare B, intervju den 10 december 2019.87
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2.2 Religion och andra livsåskådningar och genus 
I följande avsnitt presenteras den empiriska undersökningen av LM2. Den utgörs av lärobokens bilder, 

text, genustrappan och lärares bild av läroboken. Analys av bilder och text utgör grunden för vart läro-

boken hamnar i genustrappan. Lärarintervjuerna analyseras i förhållande till lärobokstolkningen. 

2.2.1 Religion och andra livsåskådningar och genustrappan 

Nedan sammanställs LM1 i förhållande till genustrappan. I tabellen står ”värde” för de olika trappstegens 

värden i genustrappan, ”antal” står för hur många delar i kapitlet om islam som bedöms med respektive 

värde i genustrappan. 

Lärobokens kapitel om islam består till majoriteten av sådant innehåll som bedöms enligt genustrappans 

steg (0) Könsneutral. Därför placeras också läroboken på det trappsteget. Kapitlet visar få tendenser som 

placeras på genustrappans lägre steg, endast ett avsnitt bedöms enligt trappans (-1) Könsomedveten/köns-

blind, och sammanlagt 37,5 % av kapitlets innehåll bedöms enligt genustrappans steg 1 Könsmedveten 

och 2 Jämställdhetsmedveten. Kapitlet kan således främst sägas vara könsneutralt med inslag av köns- 

och jämställdhetsmedvetenhet. 

Värde (-3) (-2) (-1) 0 1 2 3 4

Antal 0 0 1 9 4 2 0 0
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2.2.2 Analys av text 

Generellt uppfattas detta kapitel i jämförelse med LM1 och LM3 som mycket enkelt där textstyckena är 

korta, övergripande och lättlästa och till största del neutralt. Detta har möjligtvis resulterat i ett ganska 

snävt kapitel som inte ger så stort utrymme till frågor om genus och kön i relation till religion. Kvinnans 

klädsel och slöjbärande är en fråga som återkommer i samtliga granskade läroböcker. I LM2 belyser för-

fattaren hur slöjan är något som ofta diskuteras och debatteras samtidigt som författaren förklarar några 

olika anledningar till att muslimska kvinnor bär slöja men nämner också att många väljer att inte bära slö-

ja. Detta ger trots det mycket korta innehållet en saklig och bred bild av diskussionen kring kvinnans 

klädval. Med tillhörande ”fundera på-frågor” uppmanar författaren eleverna att reflektera kring varför 

kvinnors klädsel diskuteras men att mäns klädsel väldigt sällan kommenteras vilket belyser könsskillna-

der. Dock skiner ett visst ointresse igenom. 

En muslimsk kvinna kan bära slöja av flera skäl: 1. Tradition i familj och släkt. 2. För att visa värdighet. 
3. För att visa att hon tar sin religion på allvar. 4. För att hon tvingas av lagen. Det finns fler förklaringar 
än dessa, men vi stannar här.  88

Trots att textinnehållet knappt fyller en halv sida i boken väljer författaren att inte diskutera dessa skäl 

vidare vilket ger en något snäv bild av slöjbärandet då författaren inte väger in några anledningar till att 

muslimska kvinnor väljer att inte bära slöja. Hur innehållet påverkar muslimska flickor i skolan kräver en 

annan undersökning som inte görs här, men det är rimligt att tänka sig att det kan påverka exempelvis 

muslimska flickors självbild negativt. För en muslimsk flicka som inte bär slöja kan en möjlig följd bli att 

hon ifrågasätter sin värdighet eller om hon inte tar sin religion på allvar för att hon inte bär slöja vilket 

skulle kunna se på som en didaktisk problematik i mötet med läroboken. Samtidigt sänder författarens sätt 

att uttrycka sig med ”men vi stannar här” ut signaler om att diskussionen är oviktig och ointressant. Möj-

ligtvis går detta att tolka som ett resultat av lärobokens övergripande karaktär. 

 Kvinnors rättigheter tas upp som ett motargument av författaren när omskärelse 

diskuteras.  Även när författaren beskriver mäns och kvinnors olika plikter tas kvinnors rättigheter upp. 89

Att kvinnor och män har olika plikter hänvisas till koranen vilket jag klargjort inte kommer att värderas i 

sig, däremot väver författaren in ett samtida svenskt perspektiv och beskriver hur dessa plikter och synen 

och man och kvinna krockar med en svensk uppfattning om att kvinnor ska ha samma rättigheter och 

möjligheter som en man.  Detta indikerar en jämställdhetsmedvetenhet hos författaren som förs över till 90

mottagaren. 

 Ring, 2015, s. 150.88

 Ibid., s. 148.89

 Ibid., s. 153.90
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 I läroboken används flera gånger de tillhörande ”fundera på-frågorna” som ett sätt för för-

fattaren att väcka en egen reflektion hos mottagaren, i några fall görs detta genom frågor med genuskopp-

ling vilket möjliggör en diskussion kring kön i relation till religion. Vad en sådan diskussion kan leda till 

beror på den förkunskap som lärare och elever har i genusfrågor, reflektionen skulle kunna leda till en 

kunskapsutveckling vad gäller religion och kön i förhållande till varandra men den skulle möjligtvis kun-

na tänkas leda till en förstärkning av redan existerande fördomar också. Detta kräver vidare undersökning 

som inte möjliggörs i detta arbete. 

 Författaren förklarar kortfattat hur fredagsbönen är en plikt för mannen samtidigt som den 

är frivillig för kvinnan. Detta ger en bild av att den muslimska kvinnan som religiös varelse är fri att välja 

hur hon utövar sin religion, där tidigare forskning visat sig ge en bild av kvinnan som förtryckt.  Kvin91 -

nan nämns dock inte av författaren som viktigt för religionens framväxt eller som religiös förebild vilket 

jämförelsevis görs i LM3.  92

 Sammanfattningsvis är kapitlet till sin helhet mycket enkelt utformat där könsaspekter finns 

men där det främst handlar om kvinnan diskuterat utifrån klädsel och andra kroppsliga aspekter. Kvinnan 

nämns inte som särskilt betydelsefull för religionen vilket leder till ett osynliggörande av personer så som 

Khadija, Fatima och Aisha vilka kan ses som muslimska kvinnliga inspirationskällor. Författaren uppma-

nar vid några tillfällen läsaren till reflektion av mer jämställdhetsmedveten karaktär. 

  

2.2.3 Analys av bilder 

Kvantitativt är det en relativt jämn fördelning. Av de bilder som föreställer människor är det 3 av 9 bilder 

som föreställer enbart flickor/kvinnor, det är 4 av 9 bilder som föreställer enbart pojkar/män och det är 2 

av 9 bilder som föreställer såväl kvinnor som män i samma bild. Den stora skillnaden är sedan i mängden 

personer i bilderna. Om man ser till antalet människor, kvinnor respektive män, så är det betydligt fler 

män som framställs än kvinnor. Både flickor/kvinnor och pojkar/män framställs i så väl vardagliga som 

mer religiösa situationer, människorna är antingen glada eller neutrala och avslappnade. Varken män eller 

kvinnor framställs som våldsamma, arga eller ledsna. Detta är vad bilderna explicit säger mottagaren. 

 Vad bilderna implicit säger kräver tolkning av mer underliggande karaktär. Generellt framställs 

flickor och kvinnor såväl med som utan slöja. Slöjan går att se både i religiösa situationer som vid bön 

och vid vardagliga situationer där den går att tolka som vilket klädesplagg som helst ihop med jeans och 

tröja. Bilden på s.151 föreställer en beslöjad kvinna i Sverige som väntar på en buss, en mycket vardaglig 

bild i min tolkning.  Tillhörande bildtext uppmärksammar hur slöjor numera är en vanlig syn som inte 93

 Otterbeck, 2005, s. 810.91

 Se avsnitt "2.3.2 Analys av text”.92

 Ring, 2015, s. 151.93
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längre väcker samma uppmärksamhet som tidigare. Texten är inte problematiserande i sig, men den anty-

der att slöjan ibland dragit till sig uppmärksamhet, negativ eller positiv sådan framgår ej. 

 Trots att bilderna rent kvantitativt i sitt antal är mycket jämnt fördelat så är det som ovan nämnts 

betydligt fler män än kvinnor till antal som framställs i bilderna. I mötet med bilderna är en möjlig tolk-

ning utifrån detta att religionen är manligt dominerad, det kan ge bilden av att islam kanske är en religion 

för män. Kvinnan hamnar på detta sätt som religiös människa i skymundan. Detta blir också tydligt i 

moskén där endast en bild framställer kvinnor i moskén, då ihop med en bildtext som förklarar att män 

sitter i ”den stora salen” och kvinnorna på läktaren. Kvinnorna ser väldigt avskärmade ut och en tänkbar 

tolkning är att bilderna implicit säger att männen har en mer given plats i moskén som kan delta i fre-

dagsbönen i ”den stora salen” samtidigt som kvinnorna får vara med men mer ”osynliga”. Det finns ytter-

ligare två bilder som visar män i moské-sammanhang där inga kvinnor alls är synliga, även detta kan 

stärka uppfattningen som beskrivits ovan då det inte heller på ett specifikt sätt förklaras varför det ser ut 

så. 

 Flickor och kvinnor framställs i jämförelse med pojkar och män i lärobokens bilder oftare i var-

dagliga situationer som inte nödvändigtvis behöver kopplas till religionen. Detta går att tolka som ett sätt 

att motbevisa tanken om den muslimska kvinnan som mer förtryckt än någon annan, den ger också islam 

som religion en mer given plats i det svenska samhället då flera bilder föreställer just detta. På så sätt 

minskar den exotifierande prägeln som framställer islam som något ”annat”, våldsamt, fanatiskt vilket 

tidigare läroböcker i vissa fall visat sig ge.  94

2.2.4 Lärares syn på Religion och andra livsåskådningar 

Läraren som under tre år har undervisat i religionskunskap på gymnasiet och innan dess på högstadiet 

menar att LM2 visst är enkel i sitt innehåll men att den följer läroplanen när det gäller uppbyggnad. Lära-

ren trycker lite extra på att boken har ett särskilt kapitel för feminism. Det skulle kunna tala för att boken 

är genusmedveten. Dock framkommer det att läraren upplever att genusperspektiv och frågor om exem-

pelvis kvinnan är lite isolerat, i likhet med det som tidigare forskning har kunnat visa.  95

F: Har du reflekterat något över hur den här boken *blir avbruten* 
L: Jag tycker att den följer läroplanen bra, det tycker jag! 

F: Hur? På vilket sätt? 
L: […] alla moment som man tänker sig ska vara med är med. 
[…] 
F: Skulle du säga att den känns modern? 

L: Ja, det tycker jag, men den är också väldigt enkel. 

 Se Härenstam, 1993; Otterbeck, 2005.94

 Berge, 2011, s. 164f.95
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L: […] Och i boken finns det ändå för varje religion en sida typ ”kvinnor i den här religionen”, så dom 

har ju i alla fall kommit så långt i böckerna haha…att dom har gjort ett litet avsnitt men det är ju väldigt 
lite! 
F: I övrigt i texten är det alltså inte så mycket såna perspektiv? 

L: Nej…det är som en avskild del i kapitlen.  96

Läraren beskriver hur hon ibland upplever det som om eleverna lever i en bubbla och inte riktigt har för-

ståelse för hur det kan se ut i andra samhällen än det sekulära svenska samhället. 

L: […] det känns som att de levt hela sina liv i en bubbla och allt som står i läroboken är fakta och sant 

för dem utan att de reflekterar. […] 
F: […] hjälper boken till att spräcka hål på bubblan eller? 
L: Jaa men lite, men jag tycker nånstans att det borde vara mer i läroboken. 
F: Mer av? 

L: Reflekterande och kritisk karaktär tänker jag. Visst det finns någon typ av genusaspekt men det är så 
krystat! Därför att kvinnan alltid har varit så osynlig […] Det blir en isolerad fråga. Och i kapitlet är det 
ofta ett avsnitt i slutet, man kanske ska börja med det? ”Den här religionen säger det här om kvinnliga 

imamer” men det är istället sista sidorna som tar upp sånt, det säger ju lite om det också, det är inte högsta 
prioritet precis.  97

Det märks under intervjuns gång att läraren är intresserad och engagerad i genus- och kvinnofrågor. Den 

bild av läroboken som läraren har tycks även i detta fall stämma överens med det som visats i analysen 

som görs i detta arbete. 

 Lärare A, intervju den 29 november 2019.96

 Lärare A, intervju den 29 november 2019.97
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2.3 En människa, tusen världar och genus 

I följande avsnitt presenteras den empiriska undersökningen av LM3. Den utgörs av lärobokens bilder, 

text, genustrappan och lärares bild av läroboken. Analys av bilder och text utgör grunden för vart läro-

boken hamnar i genustrappan. Lärarintervjuerna analyseras i förhållande till lärobokstolkningen. 

2.3.1 En människa, tusen världar och genustrappan 

Lärobokens kapitel om islam består till majoriteten av sådant innehåll som bedöms enligt genustrappans 

steg (0) Könsneutral. Därför placeras också läroboken på det trappsteget. Kapitlet visar få tendenser som 

placeras på genustrappans lägre steg, endast ett avsnitt bedöms enligt trappans (-1) Könsomedveten/köns-

blind, och sammanlagt 25,93 % av kapitlets innehåll bedöms enligt genustrappans steg 1 Könsmedveten, 

2 Jämställdhetsmedveten och steg 3 Genusmedveten I. Kapitlet kan således främst sägas vara könsneutralt 

med inslag av köns- och jämställdhetsmedvetenhet samt genusmedvetenhet. 

2.3.2 Analys av text 

I islams historia beskrivs Muhammeds liv. En iakttagelse och skillnad som går att uppmärksamma i ana-

lysen med hjälp av en jämförande utgångspunkt är att LM3 nämner Khadija, Muhammeds fru, som 

en”framgångsrik affärskvinna” och både Khadija och Fatima beskrivs explicit som goda muslimska före-

Värde (-3) (-2) (-1) 0 1 2 3 4

Antal 0 0 1 19 3 2 2 0
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dömen.  Författaren uppmärksammar kvinnor som betydelsefulla för religionen på ett sätt som inte görs i 98

LM1 och LM2. Liknande tendenser går att se då författaren diskuterar kvinnors rättigheter inom islam, 

islamsk feministteologi och patriarkala strukturer, här omnämns flera betydelsefulla kvinnor för religio-

nen.  Detta möjliggör en bild av kvinnan som viktig för religionen vilket tycks gå emot en norm där 99

kvinnan annars osynliggörs i denna roll. Återkommande är också att författaren betonar hur många frågor, 

exempelvis om kvinnans roll, klädregler, etcetera, inte bara påverkas av religionen i sig utan också utav 

andra sociala faktorer så som etnicitet. På så sätt belyser författaren hur genuskonstruktionen och förhål-

landet mellan könen kan se mycket olika ut både mellan och inom olika muslimska länder.  100

 I alla tre granskade läromedel tas kvinnors och mäns olika plikter upp, detta görs på olika 

sätt i de olika läromedlen. I LM3 diskuteras plikterna, som skiljer sig mellan män och kvinnor, utifrån 

olika islamiska tolkningssätt och författaren förhåller sig på så sätt till religionen på ett objektivt sätt som 

belyser en mångfald i tolkningstraditionen. Detta gör också att författaren undviker vad som utan detta 

neutrala sätt att diskutera plikterna hade kunnat uppfattats som könsmytsförstärkande. 

 Klädregler är ett sådant innehåll som LM3 i likhet med LM1 och LM2 behandlar. Reglerna 

beskrivs på ett likartat sätt för både män och kvinnor men därefter läggs ytterligare vikt vid just kvinnors 

klädsel, författaren betonar att det finns en mångfald i hur dessa regler tolkas och tillämpas samt att reg-

lerna beskrivs skiljas åt mellan länder. Författaren väger även här in en jämförelse mellan en modernistisk 

tolkning och en traditionalistisk tolkning där jämställdhet vävs in som ett modernistiskt argument i frå-

gan.  Att belysa kvinnans klädsel och användandet av slöja på detta sätt talar återigen för att författaren 101

vill skapa en bild av mångfald, att det för många kvinnor är en frihet att välja själv hur de vill klä sig. 

 Jag finner en avsaknad av diskussion kring kvinnan i det avsnitt som behandlar moskén. 

Författaren diskuterar annars genusaspekter när det ges möjlighet till ett sådant innehåll men nämner inte 

det faktum att kvinnor och män många gånger är åtskilda i moskén. Kvinnan nämns implicit med ord så 

som ”menstruation” men i övrigt inte alls. I enlighet med kapitlets tendens att diskutera innehållet utifrån 

en svensk kontext alternativt utifrån en jämförelse mellan modernism kontra traditionalism hade detta 

kunnat göras även när det gäller moskén anser jag. Bilden som tillhör texten visar dessutom endast män 

vid fredagsbönen i moskén, för att väga upp hade författaren kunnat nämna kvinnan mer explicit då det i 

detta fall framstår som om kvinnan osynliggörs. Möjligtvis görs detta val då författaren i ett tidigare av-

snitt belyst hur det finns grupper som kämpar för ”…att kvinnor ska kunna fungera som imamer, bönele-

dare och att kvinnor och män ska kunna be tillsammans.”  102

 Tuveson, 2015, s. 178.98

 Ibid., s. 196.99

 Ibid., s. 195.100

 Ibid., s. 205.101

 Ibid., s. 198.102
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 Textinnehållet är till största del neutralt och informativt. Jämförelsevis med LM1 och LM2 

tycks denna lärobok vara mer detaljerad och avancerad i sin fakta och min uppfattning är att den typ av 

lärobok inte skulle passa de klasser som lärare B talar om i valet av lärobok.  De mönster som går att se 103

är att författaren diskuterar fakta på ett sakligt sätt och ger en mångsidig bild av tolkningar där diskussio-

nen många gånger är av jämförande karaktär med utgångspunkt i å ena sidan ett traditionalistisk-islamskt 

synsätt, å andra sidan ett modernistisk-islamskt synsätt. Författaren diskuterar också visst innehåll med 

kopplingar till genus utifrån en svensk nutida kontext. Detta förhållningssätt ger en mångsidig bild av re-

ligionen och författaren visar tendenser till ett genusmedvetet förhållningssätt i frågor som rör kön, kvin-

nan och jämställdhet. Det innehåll som behandlar dessa frågor är, trots ett relativt detaljerat avsnitt utspritt 

på flera sidor, i främst ett och samma avsnitt och övrig text är neutral. Detta sätt att behandla genusfrågor 

görs alltså i likhet med vad tidigare forskning har visat om framställningen av kön i läromedel - isolerat. 

2.3.3 Analys av bilder 

Kvantitativt är det en mycket jämn fördelning mellan kvinnor och män när det gäller antalet bilder. Av de 

bilder som föreställer människor är det 3 av 11 bilder som föreställer enbart flickor/kvinnor, det är 3 av 11 

bilder som föreställer enbart pojkar/män och det är 5 av 11 bilder som föreställer såväl kvinnor som män i 

samma bild. Den stora skillnaden är, som sagts även gällande både LM1 och LM2, i mängden personer i 

bilderna. Om man istället ser till antalet människor, kvinnor respektive män, så finns det en tydlig majori-

tet av män i lärobokens bilder. Bilderna på människor föreställer främst religiösa situationer för både män 

och kvinnor. Liksom i LM1 och LM2 ges en bild av människorna som glada, neutrala eller allvarliga, 

varken män eller kvinnor framställs som våldsamma, arga eller ledsna. Detta sammanställer vad en expli-

cit tolkning av bilderna talar om. 

 Lärobokens första bild föreställande människor ger ett glädjefyllt första intryck av religio-

nen. Bilden visar hur firandet av eid al-Fitr kan se ut.  Både pojkar/män och flickor/kvinnor syns i bil104 -

den och de är uppklädda för fest men på olika vis. Några av kvinnorna bär slöja och några bär inte slöja. 

Även fler bilder i läroboken visar kvinnor i olika kläder och typer av slöjor. Som jag redan diskuterat i 

tidigare granskningar av LM1 och LM2 kan detta signalera en frihet i hur människor, kvinnor likväl som 

män, väljer att tolka och utöva sin religion. Jag har redan nämnt att majoriteten av bilderna framställs i 

religiösa situationer så som vid pilgrimsvandring snarare än i vardagliga sådana. Att kvinnor och flickor 

porträtteras i religiösa situationer kan tolkas som att kvinnan har en given plats i religionen, jämförelsevis 

med LM1 där en tolkning snarare kunde vara att kvinnan som religiös gestalt osynliggörs. 

 Lärare B, intervju den 10 december 2019.103

 Tuveson, 2015, s. 177.104
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2.3.4 Lärares syn på En människa, tusen världar 

Läraren som i drygt 5 år undervisat i religionskunskapsämnet på gymnasiet beskriver läroboken som in-

nehållsrik där en bred bild av religionen bringas fram. Boken upplevs till största del saklig men får flera 

gånger in genusteoretiska kopplingar, menar hon. 

L: Nej men rent generellt är det ganska stora och breda kapitel som jag tycker får in många aspekter av 
religionen. Men till största del upplever jag att innehållet är neutralt och att det är väldigt rakt och objek-
tivt. 

F: Mm? 
L: Men jag vill ändå säga att jag upplever att kön och jämställdhet, och även genus faktiskt tas upp ut-
tryckligen i flera delar av bokens kapitel, så jag skulle nog ändå säga att det är en bra bok utifrån liksom 

ett genusperspektiv.  105

Vad gäller lärobokens genusmedvetenhet är läraren nöjd med att genustänket enligt henne finns integrerat 

i texten, samtidigt verkar hon inte helt tillfreds. Av hennes ton att döma verkar det som att det finns en 

önskan om att läroboken skulle kunna fokusera dessa frågor mer. Det är tydligt att läraren själv är mycket 

insatt i frågorna. Hon ifrågasätter i och med detta också till vilken grad en lärobok i religionskunskap kan 

vara modern och genusmedveten. 

F: […] Hur beskriver du bokens genusmedvetenhet? 

L: […] att man uttryckligen diskuterar kvinnors rättigheter eller kvinnoförtryck så det finns absolut en 
genusmedvetenhet i boken, tycker jag. 
[…] 
L: Jag har sett värre exempel där de här genus och kön och kvinnan är helt liksom osynligt, det finns i 

princip inte, och det tycker jag, den här boken är bra på så sätt 
[…] 
L: Jag tycker ju att genus är mer flytande i hela texten, och att författaren problematiserar vissa frågor 

och belyser flera olika tolkningsmöjligheter av samma religion och det ger liksom en bred bild av religio-
nen. […] jag vet inte hur modern och genusmedveten en lärobok i religionskunskap kan vara. Men jag 
anser i alla fall att den här fungerar bra i förhållande till den läroplan och dom kunskapskrav som finns 

idag.  106

Jag anser att lärarens ifrågasättande är intressant, och jag tror mig kunna förstå hur hon tänker. Som läro-

boksförfattare ska man anpassa ett enormt, och många gånger komplext, innehåll till ett mycket begränsat 

omfång som i sin tur ska passa många olika elever. En möjlig tanke är att detta kan vara en bidragande 

faktor till att stora delar av läroboksinnehåll är just neutralt och inte öppnar upp för ett innehåll där genus 

över huvud taget är relevant. Fokus hamnar då på religionen i sig på en mer grundläggande nivå vilket 

resulterar i att innehållet går miste om en aktuell och genusmedveten prägel. 

 Lärare C, intervju den 16 december 2019.105

 Lärare C, intervju den 16 december 2019.106
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 Även i detta fall tycks läraren ha en likartad uppfattning av läroboken som den som fram-

kommer i analysen av LM3. Återigen beskrivs läroboken som främst neutral och objektiv vilket den pro-

centuella uppdelningen enligt genustrappan också visat tydligt. Läraren talar även om en utbredd och plu-

ral bild av religionen där genus flera gånger integreras i texten utan att kännas väldigt bunden till endast 

ett litet avsnitt så som tidigare forskning visat.  107

 Berge, 2011, s. 164f.107
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2.4 Lärarintervjuer - Arbetet med läroboken och genusmedvetenhet 

I följande avsnitt presenteras lärarintervjuerna med fokus på lärarnas arbete med genusmedvetenhet 

samt arbetet med läroboken. Detta fungerar som underlag för besvarande av frågeställningarna 3 & 4. 

Didaktiska reflektioner 

Gemensamt för de tre intervjuade lärarna är att de alla arbetar med genusfrågor i undervisningen, där ex-

empelvis kön och jämställdhet diskuteras, och samtliga kompletterar läroboken med annat material som 

öppnar upp för en genusdiskussion i högre grad än läroboken i sig. Exempelvis används nyheter, artiklar 

och dokumentärer. 

L: […] men det är ju allt som inte står i läroböckerna, det är det jag är ute efter, så mycket av det här med 

genus som inte finns med, men som skulle vara betydelsefullt för eleverna i förståelsen för olika religio-
ner. 
L: Jag tror att man måste använda lite andra medel än just läroboken för att få med sig eleverna och för 

att kunna närma sig såna här frågor. […] Läroböckerna är ju, nej, lite tidningar och nyheter behövs, böc-
kerna behöver kompletteras med nutida material. Och att det faktiskt händer saker även i religionerna.  108

L: […] jag använder boken som en grund, men sen använder jag mig av nyhetsartiklar, nyhetsinslag från 
TV-sändningar, debattartiklar, filmer och videoklipp som är relevanta.  109

Alla tre lärare nämner antingen explicit eller implicit spontanitet som en del i att integrera genus i under-

visningen, och att det gärna får ske på ett naturligt sätt. 

L: Spontanitet är nog inte så dumt, våga fånga upp frågan när den hänger i luften.  
F: Hur arbetar du då för att integrera kön och genus i undervisningen? 

L: […] Det behöver inte alltid vara så uppstyrt utan att det kan vara en diskussion som liksom pågår hela 
tiden men på ett vardagligt sätt, så att det inte blir så där krystat och påtvingat.  110

L: Jag tror så här när det gäller många aktuella ämnen som hör till läroplanen och kunskapskrav och livet 
i övrigt, att det är nånting som måste ske kontinuerligt hela tiden i vardagliga diskussioner. […] Det kan 
ju hända att man tar såna diskussioner när man köper kaffe. 
[…] 

L: Mitt arbetssätt är nog så att det pågår hela tiden, spontant och när det är aktuellt kanske genom nyheter 
eller händelser […] ”Är det här jämställt?” ”Hur skulle det ha varit om det var en kvinna som hade gjort 
det?”.  111

 Lärare A, intervju den 29 november 2019.108

 Lärare B, intervju den 10 december 2019.109

 Lärare C, intervju den 16 december 2019.110

 Lärare B, intervju den 10 december 2019.111
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F: Det här med att integrera genus och kön i undervisningen, hur gör du det? 

L: Då har ju jag och den andra religionsläraren samplanerat och vi har ett moment […] som vi kallar för 
jämställdhet inom religioner, så det är väl det mest specifika sättet. Men sen sker det ju lite mer oplanerat 
när det händer saker i världen, att man stannar upp och diskuterar då.  112

De didaktiska reflektioner som lärarna kommer fram till är de ofta får leda in eleverna på frågor om ge-

nus. Antingen görs det med hjälp av ledande frågor eller genom utformningen av uppgifterna som elever-

na arbetar. Både pojkar och flickor är med i diskussionerna och visar att de reflekterar över genus och re-

ligion. Men det verkar vara flickor som i högre grad tar upp diskussionen på egen hand samtidigt som 

pojkar inte gör det på samma sätt. 

L: Jag försöker också att i arbetena till exempel när eleverna skriver, så finns det en sån frågeställning i 

uppgiften att man ska diskutera kön och jämställdhet. Så jag försöker att integrera det liksom i deras upp-
gifter och det tror jag också öppnar upp ögonen för dom att hålla utkik efter just dom här perspektiven när 
dom jobbar med läroboken.  113

F: […] i vilken mån skulle du säga att genus och kön och jämställdhet uppmärksammas av eleverna själ-
va i undervisningssituationer? 
[…] 

L: Ja, men då tycker jag att tjejer tar ju ofta upp det för att det är en aktuell fråga för många kvinnor idag 
och det är ju glädjande men killar lyfter ju inte det själv att ”oj vad vi pratar mest om MÄN när vi pratar!” 
Och tar man upp det så blir dom ofta ganska passiva, dom kanske inte alltid försöker försvara sig men att 
dom är passiva i det, att dom vet om det men det är sällan dom bara ”Hej! Vad kul kan vi inte diskutera 

det här idag?” för det är det mer tjejer som gör, tycker jag.  114

F: I vilken mån skulle du säga att genus och kön uppmärksammas av eleverna själva i undervisningen? 

L: Jo men det gör dom…eller jo, eller är det jag? Jag vet inte? […] 
L: Men jag tror att tjejerna tänker…asså dom fastnar ju vid det för att det gäller dom…nej jag tycker nog 
att klasserna med fler tjejer är mer så att dom tar upp sånt.  115

 Lärare A, intervju den 29 november 2019.112

 Lärare C, intervju den 16 december 2019.113

 Lärare B, intervju den 10 december 2019.114

 Lärare A, intervju den 29 november 2019.115
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Samtliga lärare anser att eleverna påverkas på olika sätt av lärobokens innehåll men tyckte till en början 

att det var svårt att vara specifik och fokuserad på just genus. Fokus hamnar främst på hur flickor mottar 

lärobokens innehåll och att det kan infinna sig en känsla av att de inte har samma värde som pojkar. De 

talar också om omedvetna signaler och omedveten påverkan där bilden av kvinnan som oviktig är pro-

blematisk, detta tänker jag gäller både pojkar och flickor. 

L: […] att kvinnor inte syns i samma utsträckning eller att kvinnor ska vara åtskilda från män och så vi-
dare det är klart att det kan ha en påverkan på flickorna som läser, kanske att man känner att man inte är 
lika värd och att mannen är mer prioriterad […] 
L: Och sen handlar det ju lite om att, vilka glasögon man har på sig när man läser. 
F: Mm? Hur då? 
L: […] sätter man på sig sina genusglasögon så tänker man ju på ”varför är det en sida på slutet?” […] 
det blir ju en signal till eleverna tänker jag. Omedveten signal tror jag, jag tror inte att dom tänker på det 
men jag tänker på det. Och de elever som får på sig de här glasögonen, då blir det lite jobbigt för då ser 
man såna mönster överallt hela tiden, små små saker som indikerar att kvinnan inte har samma ställning 
som mannen.  116

L: Ja men jag tror att det blir en icke medveten påverkan, men jag ser ändå att läroböckerna indirekt sän-
der ut att det är männen som historiskt varit betydelsefulla och fortfarande idag har en överlägsen roll 
[…] Vi kvinnor är ändå bara ganska oviktiga och passiva i det som rör religionen.  117

L: […] det är ju så att kvinnorna kommer ju lite i skymundan […] och det är klart att det signalerar ju på 
något sätt att de här perspektiven inte är viktiga och betydelsefulla, och exempelvis när man hela tiden 
lyfter fram manliga religiösa ledare eller betydelsefulla män inom religionens historia och framväxt, och 
kvinnor som kanske också haft en betydande roll uppmärksammas inte. Det är klart att det på något sätt 
påverkar tjejerna som läser det här innehållet. Och det signalerar ju att kvinnan inte har haft en lika bety-
dande roll i religionen men ja, det är en svår fråga[…] 
F: Mm, hur då? 
L: Jag tror att det kan bli att som tjej i den svenska skolan där vi är väldigt fria ändå […] väldigt svårt att 
relatera till exempelvis en lärobok där kvinnan är väldigt osynlig […]  118

 Lärare A, intervju den 29 november 2019.116

 Lärare B, intervju den 10 december 2019.117

 Lärare C, intervju den 16 december 2019.118

30



3. Slutsatser och utblick 
3.1 Besvarande av forskningsfrågor 

Arbetets syfte har varit att undersöka genusmedvetenhet i läromedel och undervisning i religionskunskap 

för gymnasiet, detta genom att föra den genusteoretiska diskussionen av religionsundervisningen på gym-

nasiet in på det fält som utgörs av arbetet med läroböcker, detta har gjorts med hjälp av fyra frågeställ-

ningar. Dessa besvaras nedan. 

Vad säger läroböckerna om kön i förhållande till religion genom text och bild? 

Samtliga granskade läromedel ser till sitt innehåll mycket likartat ut men lyfts fram på olika sätt. Åter-

kommande i alla böcker är exempelvis en diskussion gällande kvinnans klädsel och användandet av  slö-

jan, möjligtvis kan detta kopplas till den bild av slöjan som en symbol för kvinnoförtryck som ofta åter-

finns i västvärlden.  119

• LM1 tar ofta upp ett jämförande perspektiv av genusfrågor där frågorna ses på utifrån religionen och ett 

nutida svenskt perspektiv, samtidigt förhåller sig boken flera gånger kritisk till sådant som exempelvis 

påverkar kvinnors liv negativt. Detta i sig går att se som ett ställningstagande där man vill påtrycka 

kvinnans värde. Till största del framställs religionen som en religion som är till för alla, både män och 

kvinnor och barn. Dock visas kvinnor oftare i vardagliga situationer och män oftare i religiösa situatio-

ner. Vad detta säger blir avhängigt vilken tolkning som görs. Antingen kan det säga att kvinnan som re-

ligiös varelse inte är lika viktig och därför syns hon heller inte lika ofta i sådana situationer, eller så kan 

det ses som ett sätt att visa att muslimska kvinnor lever vardagliga liv där religionen är av olika vikt för 

olika individer och att alla kvinnor inte är låsta under en sträng religion av kvinnoförtryck. 

• LM2 är mycket enkel i sin utformning och lämnar inte stort utrymme till genusfrågor. Kvinnan upp-

märksammas särskilt i ett snävt kapitel om klädsel. Små tendenser visar att boken uppmärksammar 

könsskillnader mellan män och kvinnor, detta med en kritisk prägel. Liksom i LM1 kan bilderna tolkas 

på olika sätt gällande vad de säger om kön i förhållande till religion. Å ena sidan hamnar kvinnan som 

religiös varelse i skymundan, å andra sidan motbevisar bilderna en syn av den muslimska kvinnan som 

underkastad såväl religion och män. 

• LM3 belyser flera gånger hur det finns ojämlikheter mellan könen men att detta inte alltid ska förstås 

som ett resultat av enbart religionen islam utan att religionen många gånger interagerar med andra soci-

ala faktorer. I texten belyser LM3 i högre utsträckning än de andra granskade läroböckerna kvinnan som 

betydelsefull för religionen. I bilderna porträtteras människan, kvinna och man, oftare i religiösa situa-

tioner än i vardagliga. Textinnehåll och bilder kan således möjliggöra en tolkning av att kvinnan har en 

given plats som religiösa varelse samtidigt som boken inte osynliggör patriarkala strukturer utan disku-

 Rabo, 1997, s. 62ff.119

31



terar dessa sakligt. LM3 tenderar att ge en variationsrik bild av hur människor av båda kön väljer att 

tolka och utöva religionen. 

 Explicit finns det i alla tre granskade läroböcker specifika avsnitt som behandlar kön i för-

hållande till islam. Ofta med fokus på kvinnors kläder, kroppar, rättigheter och möjligheter. Utanför ett 

sådant mer isolerat avsnitt, vilket stämmer överens med det som tidigare forskning visat,  är böckerna 120

olika i hur mycket och på vilket sätt de diskuterar genusfrågor. LM3 ger mer plats för betydelsefulla 

kvinnor inom religionen och uppmärksammar hur exempelvis Muhammeds fru och döttrar varit fram-

gångsrika kvinnliga förebilder inom islam.  LM3 och LM1 förhåller sig mer problematiserande kring 121

kvinnoförtryck och kvinnosyn än LM2. Detta talar för att dessa läroböcker integrerar ett genusperspektiv 

i högre utsträckning i kapitlets innehåll än LM2, vad detta beror på är svårt att säga men möjligtvis kan 

det hänga samman med böckernas utformning som helhet där LM3 är mest detaljerad och avancerad, där-

efter LM1  som är steget enklare och slutligen LM2 som är mycket enkelt utformad och också diskuterar 

genusfrågor i mindre utsträckning än LM3. 

 Antalet bilder i böckerna är jämnt fördelade vad gäller framställningen av såväl flickor/

kvinnor och pojkar/män, dock finns det en tydlig överrepresentation av antalet män respektive kvinnor i 

läroböckernas bilder. Explicit talar detta om att kvinnor hamnar i skymundan och mottagaren exponeras i 

högre grad av mannen som den religiösa varelsen. 

 Sammanfattningsvis sänder läroböckernas i någon mån ut motsättningar vad gäller tolk-

ningsmöjligheten. Mönster visar att läroböckerna å ena sidan möjliggör en tolkning av religionen som en 

fri religion för alla, för både män och kvinnor, den religiösa människan är på så vis heterogen och religio-

nen kan tolkas på många olika sätt, å andra sidan möjliggör läroböckerna en tolkning av mannen som mer 

självklar i rollen som religiös varelse då han oftare ses i religiösa situationer och kvinnan i mer vardagliga 

situationer. Detta ihop med ett betydligt större antal män i läroböckernas bilder kan möjligtvis stärka en 

sådan tolkning. 

 Berge, 2011, s. 164f.120

 Tuveson, 2015, s. 178f.121
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Hur kan läroböcker i religionskunskap tolkas utifrån Edwertz & Lundströms ”Genustrappa”? 

• LM1 placeras på genustrappans steg (0) könsneutral till följd av att 50 % av islamkapitlets avsnitt be-

dömts ha ett könsneutralt innehåll. 

• LM2 placeras på genustrappans steg (0) könsneutral till följd av att 56,25 % av islamkapitlets avsnitt 

bedömts ha ett könsneutralt innehåll. 

• LM3 placeras på genustrappan steg (0) könsneutral till följd av att 70,37 % av islamkapitlets avsnitt 

bedömts ha ett könsneutralt innehåll. 

 Alla granskade läroböcker placeras alltså på genustrappans steg (0) könsneutral då majorite-

ten av innehållet i böckerna tolkats som neutralt och sakligt där genus inte diskuterats och heller inte varit 

relevant ur ett genusteoretiskt perspektiv. Samtliga böcker visar dock flera tendenser till genustrappans 

högre trappsteg, och samtliga böcker visar också att de har enstaka avsnitt som kan tolkas enligt något av 

genustrappans lägre trappsteg. 

Hur arbetar religionskunskapslärare med genusmedvetenhet i undervisningen? 

Samtliga lärare beskriver i intervjuerna ett likartat sätt att arbeta med genus. En tolkning av intervjuerna 

har utmynnat i två huvudtendenser när det kommer till genusarbete i religionskunskapsundervisningen;  

1. Spontanitet. Det är tydligt att spontanitet får prägla en mer vardaglig diskussion av genusfrågor och att 

lärare gärna fångar genusfrågor när de dyker upp även om det inte var planen för undervisningen just då 

egentligen. 2. Kompletterande material. Att använda läroboken som en grund men att komplettera den 

med annat material så som nyheter och informativa kortfilmer är vanligt och fungerar som ett sätt att 

bredda diskussionsunderlaget för genusfrågor. Detta resultat fungerar i enlighet med Rasmussens & 

Lunds upptäckt av hybridpraxis i undervisningen där olika undervisningsmaterial kompletteras av varand-

ra.  Utöver dessa huvudtendenser integreras genusfrågor i elevernas uppgifter som ett försök till att få 122

eleverna att öppna upp ögonen för den typen av frågor på egen hand. 

  

Vilken didaktisk bedömning gör lärare av elevernas arbete med läroböckerna? 

Gemensamt för de intervjuade lärarna är att de alla var övertygade i att läroböckernas innehåll påverkar 

elevernas bild av religion och den religiösa människan. De didaktiska reflektioner som görs av lärare när 

det gäller elevernas arbete med läroböckerna och genus tyder på att flickor i högre grad än pojkar upp-

märksammar genusfrågor själva, men att både pojkar och flickor deltar, reflekterar och diskuterar när frå-

gor som berör genus uppkommer.  

 En omedveten påverkan uppmärksammas av de intervjuade lärarna som menar att läroböc-

kerna indirekt sänder ut signaler som kan påverka elevernas syn på kvinnans betydelse, möjlighet att rela-

 Rasmussen & Lund, 2015, s. 16f.122
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tera till innehållet och elevernas självkänsla. En sådan didaktisk reflektion stärks av det som tidigare 

forskning visat kring läroböckers interaktion med elever.  123

3.2 Diskussion 
Att välja och granska läromedel ligger i dagsläget helt på lärarnas axlar. Vad som anses vara bra lärome-

del skiljer sig naturligtvis åt mellan lärare och beroende på vad man granskar och söker i ett läromedel. I 

verkligheten är det inte ens säkert att du som lärare får möjligheten att vara med och välja. Denna under-

sökning har inte fokuserat denna fråga men intervjuerna visar att 2 av 3 lärare i undersökningen inte har 

varit med och valt den lärobok som de använder i undervisningen. De använder sig av det som någon an-

nan redan valt. Även skolans ekonomi kan spela in och det finns inte alltid möjlighet att köpa in lärome-

del trots att det som finns kanske kan anses vara problematiskt eller inaktuellt på något sätt. Att som lära-

re då vara medveten om läroböckers innehåll, och hur detta kan tänkas påverka eleverna som mottagare är 

av stor vikt. Här kan min undersökning ge värdefulla hintar om mönster i aktuella läromedel och hur detta 

möjligtvis tas emot av eleverna i deras möte med bokens innehåll vad gäller genusmedvetenhet. 

 Min undersökning i förhållande till tidigare forskning har visat sig både stämma överens 

med och gå emot det som tidigare forskning kommit fram till. Tidigare forskning har visat att genusfrågor 

står som tvångsmässiga isolerade inslag i läroböckerna vilket jag inte skulle beskriva de granskade läro-

böckerna som på samma ganska extrema sätt. Läroböckerna har visst specifika avsnitt som behandlar 

kvinnan vilket kan stärka den tidigare forskningen, men de väver också in genusreflektioner i andra delar 

av texterna vilket går emot det som tidigare forskning visat. Jag upplever inte alltid heller dessa genusre-

flektioner som tvångsmässiga eller krystade utan många gånger genuina, informativa, och intressanta vil-

ket också talar emot det som tidigare forskning med inriktning på genus har visat. Med hänvisning till den 

tidigare forskning som jag tagit del av gav LM1 och LM3 mer genusmedvetet innehåll än vad jag väntat 

mig och LM2 var mer i stil med det jag förväntat mig. Kort och avsaknad av mer ingående diskussioner. 

Dock visar också mitt resultat att det finns en viss androcentrism och dominans av män i samtliga läro-

böcker vilket stämmer överens med tidigare läromedelsgranskningar som gjorts i både religionskunskaps-

ämnet och andra ämnen. Jag anser också att mitt resultat går emot den tidigare forskning som fokuserat 

bilden av islam i läroböcker som flera gånger visat att islam framställs som en våldsam religion präglad 

av kvinnoförtryck. Mitt resultat visar att läroböckerna ibland påpekar en förlegad kvinnosyn samt kvinno-

förtryck inom islam men att detta då snarare problematiseras än att det förstärks. Detta stämmer bättre 

överens med Härenstams senare undersökningar som visat att läroböckernas bild av islam har utvecklats 

under de senaste åren. Dock är det viktigt att poängtera det faktum att granskningen endast förhåller sig 

till ett av böckernas många kapitel. Möjligtvis ger inte detta ett resultat som är representativt för böcker-

 Berge, 2011, s. 165; Ohlander, 2010, s. 73; Skolverket, 2006, s. 31.123

34



nas helhet. Undersökningen kan på så sätt ses som ett stickprov där en liten del av böckernas innehåll 

granskats. För att kunna placera böckerna som helhet i genustrappan behöver en större granskning göras, 

och jag motsäger inte att en sådan undersökning skulle kunna få ett annat utfall än det som visats här.  

 Undersökningen är begränsad på flera sätt. Med tanke på att mycket av det som lärarna sä-

ger stämmer överens med varandras svar och med tidigare forskning är det möjligt att dessa resultat och 

tendenser som jag kunnat se går att generalisera. Samtidigt måste vägas in att det endast är tre lärare som 

intervjuats, en mycket homogen grupp vilket skulle kunna betyda att svaren jag fått hade sett annorlunda 

ut med en annan sammansättning i deltagargruppen. Läroböckerna är sådana som används i religionsäm-

net och idag kan köpas in av skolor, därför menar jag att de är representativa i denna typ av undersökning. 

Jämförelsevis med varandra är läroböckerna olika i sin utformning men visar på ett likartat innehåll, det 

är möjligt att tänka sig att många andra läroböcker visar tendenser i stil med de som böckerna i denna un-

dersökning har visat. 

3.3 Reflektion kring använd teori och metod 
I denna typ av arbeten uppstår i efterhand reflektioner kring den teori och metod som använts under arbe-

tets gång. Nedan diskuteras några av de reflektioner som jag gjort under och efter arbetet. 

 Som tidigare påpekats utgjordes deltagandet av frivilliga lärare, detta resulterade i 3 av 3 

kvinnliga religionskunskapslärare. Detta kan möjligtvis påverka deras tankar kring genus på så sätt att de 

är mer insatta i frågorna på ett naturligt sätt i rollen som kvinna. En möjlig tanke är alltså att resultatet sett 

annorlunda ut med en jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga lärare i intervjuerna. Det kan även 

tänkas att resultatet blivit mer representativt med en sådan fördelning. 

 I och med att intervjuerna och analyserna av läromedlen gjorts parallellt bör den problema-

tik som medföljer lyftas. I något fall har intervjuerna gjorts innan analysen av läromedlet ifråga, på sam-

ma sätt har i några fall läromedelsanalysen gjorts innan intervjuerna. Detta kan på olika sätt tänkas påver-

ka utfallet av respektive moment. Analyserna har kunnat påverka mina intervjufrågor på ett sätt som gjort 

att jag fått sådana svar som jag söker. På ett likartat sätt har intervjuernas innehåll kunnat påverka det jag 

ser i analysen av läromedlen. Detta är en problematik som uppkommit i och med att jag helt valt att för-

hålla mig till lärarnas möjlighet att kunna utföra intervjusessionerna tidsmässigt, ett val som behövde gö-

ras för att intresset för deltagande skulle öka. Detta krävde att jag i vissa fall, för att kunna slutföra arbetet 

inom en utsatt tidsram, var tvungen att påbörja analysarbetet innan intervjuarbetet. Önskvärt i detta fall 

hade varit att ha en tydligare struktur och planering i hur arbetet ska utföras för att minimera denna pro-

blematik.Ytterligare en aspekt att väga in är hur tolkningen av källmaterialet är beroende av mig och min 

tolkning. Redan innan jag påbörjar analysen har jag ”genusmedvetna glasögon” vilket gör att jag möjligt-

vis uppmärksammar saker som någon utan dessa glasögon inte hade uppmärksammat. Med fokus på ele-
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verna är det inte säkert att de har dessa ”glasögon” på sig och får samma bild som jag får av innehållet. 

Att döma av lärarintervjuerna kanske det inte ens är troligt att eleverna uppmärksammar de saker som jag 

uppmärksammar med tanke på att lärarna uttrycker hur de ofta leder eleverna in på sådana reflektioner. 

Fortsättningsvis vad gäller läromedelsgranskningen har den utgått ifrån det funktionella perspektivet som 

fokuserar på vad läroboken förmedlar och lärobokens relation till mottagaren. Detta perspektiv har fyllt 

sitt syfte och jag har på så sätt kunnat undersöka läroböckernas funktion och med hjälp av lärarintervjuer-

na kunnat dra slutsatser kring lärobokens betydelse i socialiseringsprocessen där elevernas uppfattning av 

sig själva och samhället byggs upp. Exempelvis belyser visst läroboksinnehåll kvinnosyn inom islam ge-

nom såväl ett historiskt kontra nutida perspektiv som ett inomreligiöst kontra svenskt perspektiv. Vidare 

kan också visst läroboksinnehåll både förstärka och motsäga en bild av kvinnan som underordnad. Hur 

detta utifrån ett funktionellt perspektiv blir betydande för elevernas socialiseringsprocess beskrivs i av-

snitt ”2.4 Lärarintervjuer - Arbetet med läroboken och genusmedvetenhet” där didaktiska reflektioner 

lyfts fram. 

 Vad gäller teorin och användandet av genustrappan var det svårare än förväntat att hålla den 

konsekvent. Läroböckerna har som sagt ett snarlikt innehåll, men små skillnader kan vara avgörande. Ett 

textinnehåll som egentligen behandlar samma ämne kan genom olika ordval få ett uttryck som gör att det 

går att bedöma på helt olika steg enligt genustrappan. Detta är både svårt och förvirrande. För att undvika 

missbedömningar har innehållet testats vid flera tillfällen, men med det sagt kan jag inte garantera ett fel-

fritt resultat. Den mänskliga faktorn spelar alltid in i ett fall då analysen är beroende av den person som 

tolkar innehållet. Därför har målet varit att förhålla mig reflexivt till det material som undersökts. 

3.4 Förslag på fortsatt forskning  
Tidigare läromedelsgranskningar inom det religionsdidaktiska forskningsfältet har många gånger enbart 

fokuserat på just granskningen av läromedel. När det kommer till hur läromedel fungerar i mötet med 

eleverna i rollen som främsta mottagare blir diskussionen ofta beroende av författarens egna tolkningar 

och gissningar kring hur läromedels innehåll kan problematiseras ur ett didaktisk perspektiv. Detta arbete 

har syftat till att föra den genusteoretiska diskussionen av religionsundervisningen på gymnasiet in på det 

fält som utgörs av arbetet med läroböcker. Genom mitt arbete har jag tagit ett steg längre än tidigare lik-

nande undersökningar i riktningen mot en mer elevcentrerad granskning. Detta har gjorts med hjälp av 

lärarintervjuer som kunnat ge en inblick i såväl deras eget som elevernas arbete med de granskade läro-

böckerna. Min förhoppning är att mitt arbete i sin tur ska kunna inspirera till vidare undersökning inom 

samma område där ytterligare ett steg behöver tas i riktning mot eleverna. Förslagsvis genom att göra 

elevintervjuer eller elevenkäter som skulle nå ut till en betydligt större massa och på så sätt besvara ytter-

ligare betydelsefulla frågor för såväl yrkesverksamma lärare, lärarstudenter och läromedelsförfattare. 
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