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Abstract 

The purpose of this paper is to examine how gender in Islam and Hinduism are described in 

textbooks for high school. The study was conducted using a qualitative content analysis and 

also using a feminist gender theory and postcolonial feminist theory. All textbooks are written 

or revised after 2011 when The Swedish National Agency for Educations’ new curriculum 

came into force. Previous research in this area shows that it is most common that gender is 

treated in isolated parts within the chapters, but that there are textbooks that allows the gender 

perspective permeate the entire text. It also shows that the male perspective has been allowed 

to become the starting point or the neutral perspective in religion, while the female 

perspective has been described as the exception. In this paper the results shows that some 

textbooks describe gender in isolated sections of the chapters and other textbooks let the 

gender perspective permeates entire chapters. The textbook authors are in most cases 

consistent with explaining the different gender aspects based on other factors, such as 

traditions and geographical areas. However, there are exceptions where gender is not 

connected to external factors. There are descriptions in which the female is described on the 

basis of the male, just like the results of previous research. The discussion may need not only 

be about what is written about gender in textbooks, but also how it is presented in them. 

 

  



 
 

Abstrakt 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur genus beskrivs i 3 religionsläroböckers kapitel 

om islam och hinduism. Studien använder en kvalitativ innehållsanalys och utgår ifrån en 

feministisk genusteori och feministisk postkolonial teori. Samtliga läroböcker är skrivna eller 

reviderade efter 2011, då skolverkets nya läroplaner trädde i kraft. De är även skrivna för 

undervisning på gymnasienivå. Tidigare forskning på detta område visar att det är vanligast 

förekommande att beskriva genus i isolerade delar. Det finns undantag där genus genomsyrar 

hela läroboken. Den visar även att det manliga perspektivet har varit utgångspunkten för 

religionen, medan det kvinnliga perspektivet blivit undantaget. I denna studie visar resultatet 

att vissa läroböcker beskriver genus i isolerade delar, medan andra låter genusperspektivet 

genomsyra hela texten. Läroboksförfattarna är ofta konsekventa med att förklara 

genusaspekter utifrån andra faktorer, som tradition, kultur och geografiskt område. Det 

förekommer dock fall där genus inte kopplas till övriga faktorer. Det finns beskrivningar där 

det kvinnliga beskrivs utifrån det manliga, likt den tidigare forskningen. Diskussionen kring 

genus kanske inte endast bör handla om vilket innehåll som finns i läroböckerna, utan även 

kring hur det innehållet presenteras. 
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1. Inledning 

Skolan utgör tillsammans med media en av de största förmedlarna av religion. I flera fall är 

det genom skolundervisningen i religionskunskap elever först möter religion. Det är även i 

skolan barn och ungdomar utvecklar sin förståelse för fenomenet religion och hur den 

förhåller sig till vissa situationer och händelser. Detta innebär att ett stort ansvar vilar på 

svensk skola och de yrkesverksamma inom skolväsendet. På uppdrag av regeringen 

genomfördes år 2009/2010 en reformation av svensk skola, med nya styrdokument och ett 

nytt betygssystem. År 2011 kom de färdiga kursplanerna för gymnasieskolan.1 Skolverkets 

styrdokument har en betydande roll i undervisningen och lärarens uppdrag är att följa 

skolverkets riktlinjer. Följande citat är hämtad ur skolverkets läroplan för gymnasieskolan och 

beskriver syftet med religionsundervisning: 

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att beskriva och värdera 

hur olika religioner kan förhålla sig till etnicitet, funktionsnedsättningar, kön, sexualitet samt 

till människors sociala och ekonomiska förhållanden.2 

Det finns en stark betoning på att religionsundervisningen ska präglas av öppenhet, och skapa 

den förståelse och respekt som krävs för att kunna leva i ett mångkulturellt samhälle. Detta är 

till synes en stor och viktig uppgift att axla i egenskap av religionskunskapslärare. Frågan är 

då hur hjälpmedlen för att uppnå denna förståelse och respekt är konstruerade. Hjälper 

läroböckerna att utveckla en förmåga att beskriva och värdera hur olika religioner förhåller sig 

till kön på ett sätt som ger elever att utveckla respekt och förståelse för dem? Nya 

religionsläroböcker skrivs och äldre revideras i syfte att kunna uppfylla den nya ämnesplanens 

krav. Det är viktigt att kontinuerligt undersöka dessa läroböcker, eftersom dessa används i 

undervisningen och därmed utgör en del i mötet mellan elever och religioner. 

 

 

 

  

                                                             
1 Löfstedt (Red.) (2011) Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och etik i skolan s. 10 
2 Skolverket (2011) Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola s.137 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats avser att undersöka tre läroböckers framställning av religionerna islam och 

hinduism. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de utvalda läroböckerna väljer att 

beskriva genus, då det enligt ämnets syfte i skolverkets ämnesplan är meningen att elever ska 

kunna beskriva och värdera olika religioners förhållningsätt till kön. Frågeställningen denna 

uppsats avser att undersöka är: 

 Vilken beskrivning av genus finns i läroböckernas kapitel om islam och hinduism? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 

Två återkommande begrepp i denna uppsats är ”kön” och ”genus”. För att förklara begreppet 

genus kan det svenska språket jämföras med det engelska. Det engelska språket har orden 

”gender” och ”sex” som skiljer sociokulturellt kön och biologiskt kön åt. I det svenska språket 

finns inte den distinktionen utan ordet kön innefattar både sociokulturellt kön och biologiskt 

kön. Sociokulturellt kön syftar till kön som en social konstruktion, vad vi ser som kvinnligt 

och manligt, och vilka sociala villkor dessa roller innefattar.3 Begreppet genus infördes i syfte 

att kunna skilja på kön som en social konstruktion och kön som biologiskt. Det finns forskare 

som väljer att använda ordet kön i stället för genus i sin forskning, då de anser att genus inte 

täcker hela betydelsen.4  I denna uppsats används begreppet genus, som syftar till socialt kön. 

Biologiskt kön är inte heller ett begrepp jag avser att använda, utan väljer då hellre juridiskt 

kön. Detta för att vara inkluderande gentemot könstillhörigheter vilka inte överensstämmer 

med det juridiska könet de tilldelats vid födseln. Dock kommer jag använda forskarnas egna 

val mellan termerna ”kön” och ”genus” i samband med tidigare forskning, detta grundar sig i 

att forskarna vanligen har en motiverad anledning till att välja det ena, eller det andra och 

vissa fall båda. 

  

                                                             
3 Lykke (2009) Genusforskning – en guide till feministisk teori, medotologi och skrift s. 9 
4 Gemzöe (2014) Feminism s. 83 
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1.3 Forskningsöversikt 

Detta avsnitt avser att presentera tidigare forskning inom området. Forskningsöversikten är 

uppdelat i två delar. Den första delen behandlar forskning inom feministisk kunskapsteori och 

genusforskning, hur manligt och kvinnligt skapas samt fungerar i religion. Den andra delen är 

inriktad på forskning som gjorts på religionsläroböcker. 

1.3.1 Manligt och kvinnligt 

Inom feministisk kunskapsteori hävdas att kön är en social konstruktion. Gemzöe uttrycker 

teorier om att ”kvinnligt” och ”manligt” definieras i förhållande till varandra, vi kan inte 

förstå vad kvinnlighet är utan att även beskriva manlighet. Denna teori kan även appliceras på 

etnicitet, då det likt kön ses som en social konstruktion och därmed fungerar på ett likartat 

sätt. Hon tar exemplet ”svenskhet” och ”norskhet”, och förklarar att den svenska 

befolkningsgruppen inte fötts med nedärvda egenskaper som definierar en svenskhet. Fallet är 

att svenskhet är socialt definierat och sammanhänger med tradition, livsstil, försörjningssätt, 

politiskt system, historia och dylikt. Svenskhet, eller svenska särdrag framträder inte tydligt 

förrän den ses i relation med en annan kultur, exempelvis den norska. Först då skapas de 

etniska kategorierna svenskhet och norskhet.5  

Sky poängterar i sin bok Genus och religion att kvinnan tillskrivs ett kön medan mannen ses 

som det normala, eller det neutrala. Kvinnan blir då det kön som går utanför normen och 

jämförs med mannen, som beskrivs vara det neutrala. Detta tankesätt reproduceras i både 

religionsvetenskaplig forskning och forskning inom andra discipliner. Enligt Sky kräver 

forskning med ett genusperspektiv att både manlighetsidealet och kvinnoidealet undersöks, 

annars blir kvinnan ett kön med mannen fortsätter vara det neutrala.6 Hon ger exemplet på 

mansforskaren Michael Kimmel som aldrig tänkt sig själv i termer av klass, etnicitet och kön, 

då han enligt Sky menar att han inte behövt detta eftersom en vit medelklass man utgör 

normaliteten. Sky poängterar att det från 80-talet funnits ett intresse att föra in fler variabler i 

genusforskningen, kön i samspel med klass, ålder och etnicitet. Dessa kulturella variabler är 

sammanvävda påverkar människor livssituation.7  

                                                             
5 Gemzöe (2014) s. 153 
6 Sky (2009) Genus och religion s.28-29 
7 Ibid s. 42-43 
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1.3.2 Genus i religionsläroböcker 

Otterbeck diskuterar i ”Vad kan man egentligen begära, läromedelstexter om islam” 

framställningen av islam i läroböcker och funnit att brödraskap fått statuera gemenskapen 

inom islam, vilket enligt Otterbeck är kvinnoexkluderande. Ett annat exempel är då 

läroboksförfattarna beskriver regler för besöket i moskén, presenteras reglerna utifrån vad 

som gäller för mannen men framhålls vara det normala eller allmängiltiga.8 Otterbeck är inne 

på samma faktorer som Sky framhållit viktiga att problematisera, att det manliga framställs 

som det neutrala inom religion medan det kvinnliga blir undantaget.  

Skolverket fick genom beslut av riksdagen den 12 maj 2005 i uppdrag att genomföra en 

granskning av läroböcker i grund- och gymnasieskola för att kunna ge en bild av hur 

läroböcker bidrar till undervisningen ifråga om kön, etnisk bakgrund, religion eller 

trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.9  I avsnittet om kön i rapporten 

undersöks om män, kvinnor och transpersoner blir i lika hög grad representerade i 

läroböckerna. Berge och Widding har genomfört analysen och menar att alla 

religionsläroböcker kommenterar i någon mån kön, men på olika sätt. Den största andelen 

religionsläroböcker innefattar avsnitt vilka behandlar kön men då är avsnitten isolerade delar. 

Dessutom saknar dessa avsnitt någon form av uppföljning. Det finns dock undantag, där det 

finns försök till genomarbetade kommentarer angående kön i vissa kapitel och även i det mer 

sällsynta fallet låter könsdiskussionen genomsyra alla kapitel. Något som är gemensamt för 

nästan alla religionsläroböckerna är att transpersoner lyser med sin frånvaro. Den enda gången 

transpersoners situation nämns är i samband med Elisabeth Ohlssons utställning Ecco Homo, 

där transpersoner sägs vara en av många utsatta grupper som omger Jesus.10  

I sin artikel ”Skolböcker och kognitiv andrafiering” förklarar Kamali att då 

utbildningssystemet är integrerad del i samhällets organisation, reproduceras hierarkiska 

maktförhållanden som klass, kön, etnisk- och religiös bakgrund även där. Han menar att 

utbildningsinstitutionerna tillhandahåller lärare medel att legitimera ett ’status quo’ och vad 

som är rätt respektive fel. Reproduktionen av dessa makthierarkier och ett skapande av ett 

”vi” och ett ”dem” är en del av utbildningsinstitutionerna.11 Kamali undersökte 

                                                             
8 Otterbeck (2004) ”Vad kan man egentligen begära? Läromedelstexter om islam” s. 60 
9 Skolverket, Rapport 285, (2006). I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, 
funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker. s. 6 
10 Skolverket rapport 285 (2006)  s. 28-29 
11 Kamali (2006). ”Skolböcker och kognitiv andrafiering” s. 48-49 
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religionsläroböcker vilka används i undervisning på gymnasienivå.12. Hans slutsats är att 

läroböckerna i religionskunskap är starkt präglade av ett kristocentriskt förhållningssätt i 

förhållande till andra religioner. Han hävdar även att läroböckerna systematiskt reproducerar 

ett vi och ett dem, där de andra blir underlägsna oss. I alla fyra böckerna som studerades 

utgjorde kristendom normen för vad en bra religion är och islam och hinduism utvärderas i 

förhållande till den. Det fanns vissa undantag där författare försökt att frångå ett vi och dem, 

men detta har enligt Kamali misslyckats. Alla läroböcker i undersökningen andrafierar 

religioner som inte ingår i normen kristendom.13  Sveriges religiösa landskap reduceras till 

kristendom i läroböckerna, och de negativa aspekterna angående kön i kristendom framställs 

som ett arv från judendom. Enligt en av läroböckerna framgår det att den patriarkala 

samhällssynen, exempelvis synen på att kvinnan ska befinna sig i hemmet och mannen ute i 

arbete, härstammar från judendomen. Det finns dock undantag, då en av läroböckerna 

försöker skapa en nyanserad bild, och kopplar patriarkala mönster i kristendom, judendom 

och islam till det gamla testamentet. Dessa jämförs med de polyteistiska religionerna, där det 

presenteras att kvinnor har ett annat band till det gudomliga. De kvinnoinkluderande 

aspekterna framhävs. Det framkommer dock inte av Kamali om läroboken påpekar några 

patriarkala aspekter även inom de polyteistiska religionerna.14  

Olsson skriver i sin artikel ”Our view on the Other: issues regarding textbooks” att läroböcker 

är en produkt av kontexten den skrivs i. Hon hävdar att läroböcker påverkas av den specifika 

nationella kontext den skrivs i, viket gör att de upprätthåller gränser och en viss syn på Den 

andra och självet. Det innebär att det är viktigt att undersöka kontexten, likväl som 

läroboken.15 Hon hävdar att det alltid förekommer felrepresentationer i läroböcker, både 

medvetna och omedvetna sådana, och menar att det viktiga är hur vi väljer att hantera dessa 

felrepresentationer.16 Enligt Olsson har synen på islam i Europa varit starkt påverkad av 

islamofobi och ställer frågan om att låta den positiva bilden av den andre representera islam är 

lösningen på problemet, att utesluta skillnader mellan självet och Det andra i läroböcker för 

att undvika att reproducera en redan existerande negativ bild av islam. Olsson menar att en 

                                                             
12 Kamali (2006) s. 51 
13 Ibid s. 93-94 
14 Ibid s. 65, 68 
15 Olsson (2010) ”Our view on the Other: issues regarding textbooks” s. 43 
16 Ibid s. 43 
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balanserad beskrivning av den andra inte alltid är densamma som en neutral beskrivning. Den 

svåra frågan är vad som ska få representera en religion i läroböckerna.17 

1.4 Teori 

I detta avsnitt presenteras väsentliga perspektiv inom den feministiska genusteorin och den 

postkoloniala feministiska teorin. Den feministiska genusteorin utgör grunden för de 

kategorier/teman som tillämpas i analyskapitlet. Det är även genom den feministiska 

postkoloniala teorin jag positionerar mig gentemot mitt material. En postkolonial genusteori 

öppnar för möjligheten att undersöka hur genusförhållanden förklaras eller inte förklaras 

utifrån aspekter som etnicitet, historia, kultur, eller tradition. Även om de kategorier/teman 

som tillämpas i analyskapitlet inte grundar sig i det postkoloniala kommer hela analysen att 

genomsyras av den teorin. Det skrivs tydligt ut i analyskapitlet vilka faktorer 

läroboksförfattarna hävdar bidrar till genusförhållandet i religionerna.  

1.4.1 Feministisk genusteori 

De Beauvoir skriver i inledningen till sin bok Det andra könet (1973) att hon själv alltid 

måste börja med att deklarera att hon är kvinna medan en man aldrig behöver definiera sig 

utifrån sitt kön, då de intar en särställning. Mannen representerar det positiva och det neutrala, 

medan kvinnan utgör det negativa och begränsas på ett annat vis. Kvinnan definieras i 

förhållande till mannen, det neutrala. Mannen är subjektet och kvinnan är det andra. Hon 

hävdar att denna kategori ”det Andras”-kategori, har funnits i alla tider och att de mest 

ursprungliga av samhällen haft denna typ av dualism. Ingen grupp definierar sig som Ett utan 

att ställa någon annan grupp i kontrast, det Andra.  Hon skriver även att denna dualism inte 

uppträdde i könsuppdelning till en början men kommit att få definiera förhållandet mellan 

könen. Att ställa sig själv som subjektet och det andra som objektet är att göra självet till det 

väsentliga och då skapa kategorin det Andra.18   

Gemzöe uttrycker att det finns en hierarki mellan könen i politiken, ekonomin och i 

familjesvären, vilken underbyggs av våra föreställningar om vad manligt och kvinnligt är.19 

De västerländska föreställningarna kring genus präglas av ett dualistiska tänkande. I denna 

genusdualism är kvinna och man motsatspar, exempelvis att kvinnor är känslosamma och män 

                                                             
17 Olsson (2010) s. 44-45 
18 De Beauvoir (1973) s. 11-13 
19 Gemzöe (2014) s. 84 
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är rationella. Här påpekar Gemzöe att de kvinnliga definieras utifrån det manliga, att mannen 

är normen och kvinnan det avvikande.20 

1.4.2 Postkolonial feministisk teori 

Den postkoloniala feminismen uppstod i samband med att den feministiska rörelsen 

kritiserades för att ha reproducerat en kolonial tradition, vilken endast var inkluderande 

gentemot vita västerlänningar.21 Ett ifrågasättande av maktstrukturer även inbördes tillåter att 

fler röster inom den feministiska rörelsen uppmärksammas. Den feministiska postkoloniala 

teorin sammanväver faktorer som sexism och rasism och försöker därmed införliva ett 

intersektionellt perspektiv som saknats inom den västerländska feminismen. Det handlar om 

förståelsen av de globala maktstrukturer som uppstått i följd av kolonialismen och 

kapitalismen.22 Det primära fokus i postkolonial feminism handlar om att väva in alla faktorer 

som är med i skapandet av kön, som etnicitet, historia, kultur, nationalitet och klass. Det 

handlar även om att betona olikheter och maktskillnader mellan kvinnor, att kvinnor inte 

utgör en homogen grupp i samma positioner.23 Gemzöe menar att det inte bör eller kan dras 

en skiljelinje mellan kön och etnicitet ifråga maktförhållanden, utan att dessa är 

sammanvävda. En människa är inte i första hand ett kön och i andra hand tillhörande en kultur 

eller etnicitet, eller vice versa.24  

1.5 Metod 

Metoden som tillämpas i denna uppsats är en kvalitativ innehållsanalys. Syftet med att välja 

en kvalitativ metod i stället för en kvantitativ är skaffa en djupare kunskap och därmed kunna 

se nya företeelser. Kvantitativa metoder tenderar att erhålla en mer fragmentiserad kunskap än 

kvalitativa.25 Kvalitativ metod tillämpas oftast då materialet är en text och slutprodukten är 

även den ofta en text som utgörs av citat från materialet varvat med egna kommentarer.26 Den 

kvalitativa innehållsanalysen innefattar ett sökande efter bakomliggande teman i det material 

som analyseras. Bryman menar att det sällan beskrivs hur forskaren går till väga för att finna 

dessa teman, utan att de synliggörs genom citat från materialet. En innehållsanalys brukar 

innefatta ett par redan definierade kategorier vilka tillämpas på källorna, men det är inget 

                                                             
20 Ibid s. 86,87 
21 Lykke (2009) s. 110 
22 De los Reyes (2011) Postkolonial feminism 1 s 31-32 
23 Lykke (2009) s. 108, 109 
24 Gemzöe (2014) s. 162 
25 Patel & Davidson (2011) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning s. 119 
26 Ibid s. 120, 121 
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krav.27 Patel och Davidson poängterar att det är vanligt förekommande att forskare utformar 

och tillämpar egna varianter av kvalitativ metod, då det hävdas att varje unikt 

forskningsproblem kräver sin egen metod.28 I denna uppsats använder jag två 

analyskategorier: ”Jämställdhet och roller” och ”Kvinnan som den andra”. Kategorin 

”Jämställdhet och roller” är skapad utifrån materialet, då samtliga läroböcker tydligt 

diskuterar jämställdhetsdebatten och könsroller i såväl kapitlen om islam som i kapitlen om 

hinduism. Kategorin ”Kvinnan som den andra” är ett mer underliggande tema. Den är skapad 

utifrån genusteorin och de Beauvoirs idé om kvinnan som den andra, att hon tillskrivs ett kön. 

Det är även ett tema som varit återkommande i de religionsläroböcker som studerats i den 

tidigare forskningen av genus i läroböcker. 

Att det finns en stor variation inom kvalitativa studier resulterar i att det är problematiskt att 

skapa lika tydliga riktlinjer och kriterier för de kvalitativa studierna som för de kvantitativa. 

Det är därför vitalt att undersökningen är tydlig. Då är det möjligt för andra som tar del av 

studien att själva skapa sig en uppfattning om resultatet samt de val som gjorts i studien.29 

Detta är en del i varför kvalitativ innehållsanalys utgör metoden i denna studie. Metoden 

möjliggör det att följa studien och ta del av materialet i den mån av valda citat som 

presenteras. Kritiken som framförts angående kvalitativa metoder är att de är för subjektiva 

och bygger på forskarens uppfattningar.30 Denna studie blir subjektiv i den mån att jag 

sorterar och väljer ut text som ska användas men i syfte att förhindra att studien blir för 

subjektiv är citaten i analysen valda utifrån kategorin genus. 

1.6 Material 

Materialet som analyseras i denna uppsats är Religion 1 (2013) av Birgitta Thulin & Sten Alm 

utgiven av Interskol förlag, Religion 1 för gymnasiet (2012) av Lennart Göth, Katarina 

Lycken Rüter & Veronica Wirström utgiven av Natur och kultur, samt Religion och 

sammanhang 1 och 2 (2013) av Börje Ring, utgiven av Liber. Valet av dessa läroböcker 

grundar sig i att samtliga är skrivna efter att den nya läroplanen trätt i kraft och därför är 

aktuella att analysera. Läroböckerna är dessutom utgivna av olika förlag och det är en jämn 

fördelning av kvinnliga och manliga författare. Då denna uppsats har en genusteoretisk ansats 

är det lämpligt att även införliva det i valet av material. Samtliga läroböcker är riktade mot 

                                                             
27 Bryman (2011) Samhällsvetenskapliga metoder s. 505 
28 Patel & Davidson (2011) s. 120 
29 Ibid s. 109 
30 Bryman (2011) s. 368 
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gymnasiet. Läroböckerna är även utgivna av olika stora förlag, samt varje lärobok har olika 

antal författare. 

I dessa läroböcker är det kapitlen som redogör för islam och hinduism som ska undersökas. 

Dessa religioner räknas in i världsreligionerna och det är en anledning till att jag valt just dem. 

Valet att avgränsa undersökningen till två religioner grundar sig i val av metod. Då jag 

använder en kvalitativ innehållsanalys presenteras resultat och analys med hjälp av citat från 

materialet, varvat med egna kommentarer. Detta innebär att resultat och analys innehåller 

rikligt med text och för att kunna gå djupare in på varje religion samt använda citat ofta har 

jag valt att avgränsa mina analyser till de två världsreligionerna islam och hinduism. 

1.6.1 Läroböckerna 

Samtliga kapitel i Religion och sammanhang 1 och 2 (2013) innehåller rubrikerna: 

”Grundtankar och ursprung”, ”Vardag och högtid”, ”Riktningar” och sist ”Uppgifter”. 

Gemensamt för alla kapitel är att första avsnittet, grundtankar och ursprung, utgör flest antal 

sidor. Islamkapitlet utgör totalt 39 sidor. Grundtankar och ursprung utgör 20 sidor, vardag och 

högtid utgör 9 sidor och riktningar utgör 6 sidor. På slutet finns uppgifter till varje del i 

kapitlet. Hinduismkapitlet är totalt 38 sidor långt. Grundtankar och ursprung utgör 19 sidor, 

vardag och högtid utgör 6 sidor, riktningar utgör 3 sidor. Därefter kommer 2 sidor med 

uppgifter och därefter 3 sidor om Jainism och Sikhism.31 I varje kapitel finns ett avsnitt heter 

”Man och kvinna i…” den religionen kapitlet handlar om. 

Religion 1 för gymnasiet (2012) har ett liknande upplägg på rubrikerna i sina kapitel, men de 

skiljer sig något religionerna emellan. Kapitlet om islam är 25 sidor långt. Kapitlet är 

uppbyggt utifrån rubrikerna ”Uppenbarelsen visar vem Gud är” 6 sidor, ”Islams texter” 3 

sidor, ”Texterna måste tolkas” 4 sidor, ”Att leva som muslim” 12 sidor, ”Den naturliga 

religionen” 1 sida. Kapitlet om hinduism utgör totalt 21 sidor. ”Den eviga lagen” utgör 10 

sidor, ”Gudavärlden” 2 sidor, ”Hinduismens texter” 3 sidor, ”Att leva som hindu” 7 sidor och 

”Den världsvida hinduismen” 1 sida.32 

Religion 1 (2013) har olika rubriker i sina kapitel. Islamkapitlet utgör totalt 17 sidor. ”Islams 

heliga skrift – Koranen” 2 sidor, ”Muhammeds förkunnelse” 2 sidor, ”Islam i nutiden” 3 

sidor, ”Att vara muslim” 8 sidor. Hinduismen utgör 14 sidor. ”De heliga texterna” 3 sidor, 

”Hinduismens gudavärld” 1 sida, ”Hinduisk trosuppfattning” 2 sidor, ”Att leva som hindu” 6 

                                                             
31 Ring (2013) Religion och sammanhang 1 och 2, innehållsförteckning 
32 Göth, Lycken Rüter & Wirström (2012) Religion 1 för gymnasiet, innehållsförteckning 
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sidor och ”Hinduismen i nutiden” 6 sidor. Samtliga kapitel har någon form av inledning som 

saknar rubrik i innehållsförteckningen.33 

 

  

                                                             
33 Elm & Thulin (2013) Religion 1, innehållsförteckning 
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2. Analys och resultat 

Jag har valt att sammanväva resultat och analys då min metod kräver att resultat och analys 

ges relativt stort utrymme textmässigt. Resultatet är presenterat utifrån de analyserade 

religionerna islam och hinduism. Citaten som valts ut från materialet behandlar explicit genus, 

detta i syfte att förhålla analysen till frågeställningen. Då mitt teoretiska ramverk utgörs av 

postkolonial feministisk teori tittar jag även på vilka faktorer läroboksförfattarna väver in i 

genusdiskussionen. Då denna analys presenteras med hjälp av de citat som på något sätt 

behandlar genus blir det inte en jämn fördelning ifråga om antal citat från varje lärobok eller 

religion. Det skiljer sig beroende på hur läroboksförfattarna valt att skriva varje kapitel. Som 

tidigare nämnt i metodkapitlet är materialet tematiserat och analyserat utifrån kategorierna 

”Jämställdhet och roller” och ”Kvinnan som den andra”. 

2.1 Islam 

Detta avsnitt analyserar läroböckernas kapitel om islam.  

2.1.2 Jämställdhet och roller 

I Religion 1 för gymnasiet (2012) finns ett stycke som beskriver diskussionen om rättigheter 

mellan könen, både inbördes religionen och röster utifrån. Författarna väljer själva att inte ta 

ställning i frågan, utan försöker i stället belysa att det är en pågående diskussion och att det 

förekommer skilda åsikter i frågan även muslimer emellan. Dock fastslår författarna att 

muslimska kvinnor och män har olika roller. Författarna väljer att skriva om kvinnans 

underordnade roll i muslimska samhällen i stället för inom islam. Diskussionen beskrivs 

handla om att kvinnans roll är underordnad mannens: 

Internet fanns inte på Muhammeds tid, och inte heller diskussionen om lika rättigheter mellan 

könen. Genom Islam fick kvinnan en bättre ställning i samhället än hon haft tidigare, men idag 

tycker många att läget är annorlunda. Mätt med nutida mått har kvinnan en alldeles för 

underordnad ställning i muslimska samhällen menar de. Har de rätt? Vad innebär lika värde? 

Och vilka konsekvenser får det i dagens samhälle att man och kvinna har olika roller enligt 

islamisk tradition? Sådana diskussioner förekommer hela tiden inom islam. Även om muslimer 

är överens om det centrala i tron, så finns det gott om skilda meningar om annat.34  

Författarna fortsätter att beskriva jämställdhetsfrågan i samband med tolkningar av Koranen. 

De väljer att ta upp det faktum att kvinnor inom islam börjat studera texterna, vilket beskrivs 

som ett nytt fenomen inom islam. Det framstår att kvinnorna utgör drivkraften för nya sätt att 

                                                             
34 Göth m.fl. (2012) s. 113 



12 
 

se på könsförhållanden, medan männen står för den patriarkala synen, till vilken författarna 

refererar till som det vanliga synsättet: 

Samtidigt finns det ändå olika tolkningar, och muslimen blir tvungen att ta ställning och välja. 

Under de senaste decennierna har en del muslimska kvinnor själva börjat studera texterna för att 

se vad som står, och om de vanliga tolkningarna gäller. De hävdar till exempel att på flera 

ställen i Koranen där rättslärde översätter ordet ”hustrur” så står där egentligen ”partner”. Det 

som står där kan alltså, enligt dem, gälla både kvinnor och män. Det kan förändra det vanliga 

sättet att se på förhållandet mellan könen.35  

I Religion 1 (2013) skriver författarna i ett avsnitt om äktenskap: ”Skilsmässa är tillåten och 

för mannen räcker det med att begära skilsmässa medan kvinnan måste ange skäl som visar att 

mannen inte uppfyllt sina äktenskapliga plikter.”36 Efter detta avsnitt har de formulerat en 

diskussionsfråga med tre tillhörande underfrågor att diskutera utifrån: 

Mehmet och Pia är gifta med varandra. De har en son på tre år. Mehmet är muslim och kom från 

Egypten för 10 år sedan. Han är svensk medborgare. Något större intresse av religion har han 

aldrig haft. Äktenskapet knakar och Pia träffar en annan man. Vid skilsmässan får hon 

vårdanden av sonen. En dag när Pia ska hämta sin son på dagis finns han inte där. Mehmet har 

hämtat honom. Han har åkt tillbaka till Egypten och lämnat sonen hos sina föräldrar. När han 

kommer tillbaka till Sverige förklarar han för Pia att sonen ska växa upp i Egypten. Pia kan inte 

acceptera hans handlande. Hon vill ha tillbaka sin son. 1. Hur kan Mehmet motivera sitt val? 2. 

Vad kan Pia göra i den här situationen? 3. Tycker du att Mehmet handlar rätt eller fel?37 

Då frågan är ställd i kapitlet som behandlar religionen islam förefaller det som om författarna 

menar att eleverna ska diskutera hur Mehmet kan motivera detta utifrån sin religion, islam. 

Frågan uppmanar även eleverna till att ta ställning huruvida denna handling är rätt eller fel. 

Det finns ingen tydlig koppling mellan den formulerade frågan och stycket om äktenskap, 

trots att författarna valt att placera frågan i samband med män och kvinnors olika rättigheter i 

samband med skilsmässa. 

I samma lärobok beskrivs även klädregler utifrån genus. Det är störst fokus på klädregler som 

gäller för kvinnan, även om det kort beskriver mannens klädregler: 

Kvinnorna får inte vara utmanande klädda vilket ofta har lett till att kvinnor bär slöja och döljer 

kroppen med i vida kläder. Även männen bör ha heltäckande kläder. Psykiskt anses kvinnan 

vara svagare än mannen och hon har därför inte samma religiösa krav på sig. Koranen betonar 

dock att man och kvinna har samma rättigheter och är jämställda. De olikheter som ändå finns, 

till exempel att kvinnan bara ärver hälften så mycket som mannen, motiveras av att mannen har 

det ekonomiska ansvaret.38  

                                                             
35 Göth m.fl. (2012) s. 115 
36 Thulin & Elm (2013) s. 100 
37 Ibid s. 100 
38 Ibid s. 99 
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I ovanstående citat skriver författarna att man och kvinna är jämställda enligt Koranen men att 

olikheter mellan dem beror på vilka roller de har.  

Läroboksförfattarna beskriver hur muslimer utvandrat och sökt sig till bland annat Sverige. 

Här ställs Sveriges kultur mot religionen islam, i frågan om familjesyn. Islam beskrivs inte 

som en del av Sveriges kultur. Jämlikhetstanken beskrivs som en positiv influens men 

familjesynen som en negativ: 

Allt fler av deras invånare har tvingats utvandra för att få arbete och många söker sig till Europa 

och Sverige. På detta sätt möter vi den islamiska kulturen och religionen. Kanske kan vissa av 

islams ideal, till exempel jämlikhetstanken, ge en positiv inverkan på andra kulturer. Svårare är 

att i vår kultur acceptera den familjesyn som förespråkas.39  

I inledningen av kapitlet om islam i Religion och sammanhang 1 och 2 (2013) väljer 

författaren att synliggöra fördomar gällande genusaspekten angående islam och därefter hävda 

att det är en missvisande bild: ”Men islam kämpar med bilden av en religion som kopplas 

samman med ett kvinnoförtryck och heligt krig (jihad), en bild som för en muslim är ytterst 

missvisande.”40 

I avsnittet om könsroller problematiserar författaren föreställningen om vad han kallar 

muslimska könsroller genom kulturella aspekter. Kultur påverkar religion och vice versa. 

Läroboken kopplar inte de specifika könsrollerna direkt till islam, utan till en viss kultur: 

I Sverige finns många muslimer med en kulturell bakgrund i länder där könsrollerna är starkt 

fixerade och där familjens heder till stora delar vilar på kvinnorna. Flickorna är ”hemmets ljus” 

och pojkarna deras ledare. Detta kulturella mönster finns i lika stor utsträckning bland kristna 

som kommer från samma delar av världen. Frågan blir: Hur mycket spelar religionen in och vad 

är mest kulturellt betingat? Skulle Sverige se annorlunda ut om det varit muslimskt under lika 

lång tid som det varit kristet?41 

I citatet ovan problematiserar författaren könsroller inom islam genom att ifrågasätta och 

förklarar det som kulturellt betingat snarare än religiöst betingat. Författaren skriver även att 

en rollfördelning där männen är överordnade kvinnorna förekommer inom andra religioner.  

Denna lärobok har ett eget avgränsat avsnitt döpt till ”Kvinna och man i islam.”42 Det första 

stycket beskriver synen på Muhammed som en bidragare till en förbättring av kvinnans 

situation: 

                                                             
39 Thulin & Elm (2013) s. 95 
40 Ring 2013 s. 179 
41 Ibid s. 204 
42 Ibid s. 188 
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De flesta muslimer hävdar att Muhammed starkt bidrog till att förbättra kvinnans situation. Han 

medverkade till att kvinnan fick samma rättigheter och värde som mannen, anser man. Bland 

annat förbjöd Muhammed dödandet av små flickebarn, ett beslut som upplevdes som kränkande 

av de stammar som bodde på den arabiska halvön. De hade varit vana vid att lägga ut nyfödda 

flickor att dö i öknen om de ansåg att flickorna i släkten var för många. Muhammed lät också 

flickorna ärva. (Sura 16:57-60 Bernström, 16:59-61, Zettersten.)43  

Författaren väljer att även belysa en annan syn på Muhammed, där han inte anses ha bidragit 

till en förbättring av kvinnors situation: 

Andra är något mer kritiska och frågande. År 1975 gav Fatima Mernissis ut boken Beyond the 

Veil, som fått stor genomslagskraft, framför allt i västvärlden. Hon hävdar att Muhammed 

införde månggiftet och fråntog kvinnan sin tidigare självständighet. Enligt Mernissis dansade 

och sjöng kvinnorna av lycka när Muhammed dog år 632.44  

Inom avsnittet ”Man och kvinna i islam” finns en beskrivning av muslimsk feminism, samt 

hur och när den uppstod: 

Den muslimska feminismen växte fram i samband med att flera reformrörelser uppstod i slutet 

av 1800-talet och i början av 1900-talet. En eftersläpning hade skett i den muslimska världen på 

flera områden. Man frågade sig varför den muslimska världen, som förvaltar den slutgiltiga 

uppenbarelsen, halkat efter? Svaret blev: Muslimer har inte levt efter den sanna islam och västs 

inflytande har varit för stort.45 

Författaren fortsätter på spåret om muslimsk feminism och beskriver för första gången i 

läroboken männens roll i denna utveckling, om än mycket kortfattat. Här syns en beskrivning 

av genus och muslimsk identitet kopplat till varandra. Stycket avslutas med att hävda att 

denna muslimska feministvåg är början till fundamentalism. Författaren utvecklar inte detta 

vidare och ger inte heller någon förklaring till vad ordet fundamentalism betyder: 

För att komma ifatt västvärlden ansåg man bland annat att utbildningen måste förbättras och då 

även för kvinnan. Förbättringen av kvinnans situation ingick som ett led i kampen mot väst och 

för ett sannare islam. Till en början var de flesta feministerna män, som inte bara kämpade för 

kvinnans ställning utan för hela den muslisma identiteten. Det gällde att våga göra nya 

tolkningar för att hitta tillbaka till ”den rena källan”. Här ser vi också början till det vi kallar för 

”fundamentalism”.46  

Författaren fortsätter med att koppla genus och muslimsk identitet, att kvinnor började bära 

slöja igen för att visa tillhörighet till islam: 

Som en konsekvens av den första tidens muslimska feminism kunde kvinnor slänga sina slöjor 

för att markera sin jämställdhet. Fram till 1970-talet klädde sig många kvinnor västerländskt, 

men under 1900-talets slut tog man på sig slöjan igen för att markera sin muslimska identitet, 

eftersom man menade att islam inte var kvinnoförtryckande utan tvärtom den religion som ger 

kvinnan ett högt värde. I den muslimska feminismen finns i dag en grundton: Ju närmare det 

                                                             
43 Ring (2013) s. 188 
44 Ibid s. 188 
45 Ibid s. 188 
46 Ibid s. 188, 189 
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sanna islam man kommer, desto bättre får kvinnan det. Eller som någon uttryck det: ”Lösningen 

på kvinnans problem är inte feminism utan islam”. Feminismen ska alltså inte skiljas från 

religionen.47 

Det finns ett parti i slutet av avsnittet ”Kvinna och man i islam” som berör relationen mellan 

man och kvinna, då hur Koranen kan tolkas för att beskriva genusförhållandet: 

I den första versen, sura 4:34, framgår att mannen med sin styrka ska ta hand om kvinnan. 

Kvinnans uppgift är att ödmjukt be till Gud. Efter att enbart ha läst denna vers är det lätt att få 

intrycket att kvinnan inte behöver ta hand om mannen och att hon är svag och inte klarar sig 

utan mannens styrka. Med hjälp av andra koranstället som tar upp samma tema framträder en 

annan bild. I sura 9:71 betonas att mannen och kvinnan är vänner och ger varandra stöd. Det är 

alltså inte bara mannen som ska stödja kvinnan.48  

Ovannämnda citat är som tidigare nämnts från kapitlet ”Man och kvinna i islam” men det är i 

huvudsak kvinnans roll som behandlas i det avsnittet. Citatet ovan är den del som även berör 

genusförhållandet och hur kvinnor och mäns roller kan tolkas olika beroende på vad som väljs 

att ta fasta på från Koranen. 

2.1.3 Kvinnan som den andra 

I citatet nedan från Religion 1 för gymnasiet (2012) beskrivs polygami som något tillåtet inom 

islam och att det innebär att män får gifta sig med flera kvinnor. Då polygami beskrivs som ett 

tillåtet fenomen inom islam trots att det endast gäller för män enligt författarna utgår 

beskrivningen från mannen. Det följer dock en förklaring kring detta samt vilka regler som 

gäller för polygami. Beskrivningen av polygami utgår således från mannen som det neutrala 

och kvinnan som undantaget eller den andra: 

Polygami är också tillåten: en man får gifta sig med flera kvinnor. Men en kvinna får inte gifta 

sig med flera män. En man med flera fruar måste kunna försörja dem alla och behandla dem lika 

och rättvist. Koranen antyder att detta är mycket svårt, och många muslimer uppfattar detta som 

en uppmaning att gifta sig bara med en kvinna.49  

I avsnittet gällande moskébesök väljer författarna att beskriva kvinnornas utrymme som något 

eget, dit männen inte har tillträde, snarare än att kvinnorna har ett eget utrymme på grund av 

att de inte får vistas i moskén: 

Nuförtiden har de flesta moskéer ett särskilt utrymme för kvinnorna. I koranen finns inga 

bestämmelse för det, men enligt sunna ska kvinnorna sitta bakom männen. Det sägs att det är för 

att männen ska kunna koncentrera sig på bönen, och inte frestas av att bara titta på kvinnorna. 

Det särskilda utrymmet har kommit till senare. Det är ett utrymme dit männen inte har tillträde. 

                                                             
47 Ring (2013) s. 189 
48 Ibid s. 191 
49 Göth m.fl. (2012) s. 126 
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Kvinnorna ska dock alltid ha tillträde till det stora bönerummet. Men det fungerar olika på olika 

ställen.50 

I samband med övergångsriter inom islam beskrivs födelsen och därmed omskärelse av 

pojkar. Efter att beskrivit syftet med och historien bakom manlig omskärelse kommer ett 

avsnitt som behandlar kvinnlig omskärelse. Det poängteras att områden där kvinnlig 

omskärelse förekommer inte är bundna till just islam utan sker inom andra religioner likaså. 

Författarna beskriver kvinnlig omskärelse som något muslimer förkastar men att det finns 

undantag. Det poängteras att det snarare är bundet till kultur och tradition än till religion: 

Det finns områden i världen där det är vanligt med kvinnlig omskärelse. Det är ett mycket större 

ingrepp, som kan orsaka allvarliga skador och ett livslångt lidande för kvinnan. I dessa områden 

förekommer inte bara kvinnlig omskärelse inom islam utan också inom kristendom och andra 

religioner. Man har försökt finna stöd för kvinnlig omskärelse i sunna, men den hadith som 

omnämner detta är omtvistad. De flesta muslimer anser att den inte är tillförlitlig, och ser 

kvinnlig omskärelse som ett sätt att fördärva det Gud skapat. Varken kvinnlig eller manlig 

omskärelse finns nämnd i koranen. Men vissa betraktar den som inte är omskuren som oren. 

Och då handlar allt som står om orenhet i koranen också om omskärelse.51 

I Religion 1 (2013) beskrivs fenomenet polygami och författarna skriver att ”Månggifte är 

tillåtet enligt koranen då det på Muhammeds tid innebar att de flesta kvinnor blev försörjda. I 

dag är månggifte tillåtet i några få länder, men det tillämpas mera sällan.”52 Detta ger en 

förklaring till hur kultur och samhälle påverkat religionen. Författarna skriver explicit att 

månggifte är tillåtet inom islam och låter det stå som något allmänt. Till skillnad från Religion 

1 för gymnasiet (2012) förklaras inte att det är endast mannens som tillåts leva i polygami. 

Det som gäller för mannen beskrivs som det allmänna inom islam. 

Även denna lärobok diskuterar omskärelse och kvinnlig könsstympning i samband med islam. 

Tills skillnad från Religion 1 för gymnasiet (2012) förklaras inte kvinnlig könsstympning med 

hjälp av tradition och kultur, eller att det förekommer inom andra religioner i samma område. 

Kvinnlig könsstympning kopplas ihop med islam, även om det beskrivs som något ovanligt 

inom religionen: 

Seden med kvinnlig könsstympning fanns redan före Muhammeds tid och enligt sunna 

rekommenderas den inte, men tillåts av vissa rättslärda. I dag praktiseras kvinnlig 

könsstympning i Östafrika och de rättslärda rekommenderar den i dess lindrigaste form. I 

sekulariserade länder, till exempel Sverige, är kvinnlig könsstympning förbjuden.53  

                                                             
50 Göth m.fl. (2012) s. 124 
51 Ibid s. 125 
52 Thulin & Elm (2013) s. 99 
53 Ibid s. 101 
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Även Religion och sammanhang 1 och 2 (2013) diskuterar ämnet kvinnlig omskärelse eller 

könsstympning i kapitlet om islam. Författaren poängterar att det inte har sitt ursprung i islam, 

utan i äldre egyptiska traditioner långt före islams uppkomst, samt att den praktiseras av flera 

religioner i det området: 

Kvinnlig omskärelse, eller könsstympning. Förekommer i flera länder i Afrika. Orsaken till och 

uppkomsten av omskärelse är oklar, men har i grundet inte med islam att göra. På 

väggmålningar i de egyptiska pyramiderna beskrivs könsstympning, vilket visar på att 

omskärelse av kvinnor förekom långt före islams intåg. Denna gamla afrikanska tradition 

praktiseras såväl av muslimer som kristna idag i länder som Etiopien, Sudan och Södra 

Egypten.54  

Samtliga läroböcker berör ämnet kvinnlig könsstympning i samband med kapitlet om islam. 

Två av tre böcker förklarar detta genom faktorer som tradition och kultur samt att det 

förekommer inom andra religioner på samma plats. En av böckerna förklarar inte fenomenet, 

utan poängterar endast att det är ovanligt förekommande. 

2.2 Hinduism 

I detta avsnitt analyseras läroböckernas kapitel om hinduism. 

2.2.1 Jämställdhet och roller 

I Religion 1 (2013) beskrivs kvinnan och mannens roller inom hinduism, och dessa roller 

hänvisas till Manus lag. Författarna poängterar traditionens roll och påverkan i detta 

sammanhang. De drar även paralleller ”vårt samhälle” vilket utifrån kontexten läst bör syfta 

till Sveriges samhälle: 

Enligt traditionen är kvinnan beroende av en mans beskydd. I över en 200 år gammal 

Vedaskrift, Manus lag (se sidan 12), föreskrevs: ”Kvinnor måste hedras och prydas av sina 

fäder, bröder, män och svågrar. Dag och natt måste kvinnorna hållas i beroende av sina män och 

övervakas. Fadern beskyddar henne i barndomen, mannen beskyddar henne i ungdomen, hennes 

söner skyddar henne i ålderdomen.” Det moderna Indien är en demokrati. Kvinnor är politiska 

ledare och finns i traditionellt manliga yrkesroller. Men traditionen är stark, framför allt på 

landsbygden. Hemgift, att flickans familj betalar den blivande makens familj, är fortfarande en 

vanlig företeelse. Jämför med vårt samhälle. Här har också funnits – och finns kanske 

fortfarande – traditioner om skillnader mellan män och kvinnor.55  

Till ovanstående stycke finns två frågor för elever att fundera över och diskutera kring: 

1. Vad innebär vårt samhälles uppdelning i manligt och kvinnligt orättvisor mellan könen? 

2. Vad kan orsaken vara till att traditionella religiösa föreställningar ofta ger män och kvinnor 

olika roller?56 

                                                             
54 Ring (2013) s. 206 
55 Thulin & Elm (2013) s. 11 
56 Ibid s. 11 
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Skillnader mellan kvinnor och män beskrivs bero på traditioner och författarna drar 

jämförelser till Sveriges genusförhållande. 

 

I Religion och sammanhang 1 och 2 (2013) hävdar författaren att kvinnan är underställd 

mannen och att detta grundar sig i religiösa och sociala skäl: 

Kvinnan ses som lägre stående av både sociala och religiösa skäl. En kvinna får, vilket kast hon 

än tillhör, inte studera heliga skrifter och genomgå snörceremonin. Detta återspeglas i 

vigselceremonin som sker kring den heliga elden. Prästen riktar en lyckönskan om att de ska nå 

full ålder och få många söner och sonsöner.57  

Författaren väljer därefter att beskriva kvinnan som en viktig och central del i samhället: 

Samtidigt som kvinnan är underställd mannen, vilket ibland motiveras av att hon anses äga en 

livsgivande kraft som ska kontrolleras av mannen, är hon den som hela familjen och släkten är 

uppbyggd kring. Männen är beroende av henne.58  

I samma lärobok finns ett avsnitt om man och kvinna i hinduism. Till skillnad från kapitlet om 

islam där avsnitten heter ”Kvinna och man i islam”, heter detta kapitel ”Kvinnan och man i 

hinduismen”.59 Ordet kvinna har ändrats till bestämd form medan man kvarstår i obestämd 

form. Då författaren förklarar kvinnans roll hänvisar han till Ramayana och berättelsen om 

Rama och Sita: 

Ramayana är tillsammans med Bhagavadita Indiens populäraste religiösa bok. Båda dessa 

tillkom under perioden 600 f.Kr. till 300 e.Kr. Ramyana handlar om kärleken mellan guden 

Rama och hans hustru Sita, som rövas bort, men räddas av Rama. Sita representerar det 

klassiska kvinnliga idealet: en kvinna som trots att mannen många gånger behandlar henne illa 

är honom trogen ända in i döden. Hon går in i elden och räddas av gudarna som bevis på att hon 

varit honom trogen i fångenskap hos demonkungen Ravana. Trots det förvisar han henne, med 

hänvisning till att människor i hans omgivning inte tror henne.60  

Vidare beskriver författaren kvinnor och mäns olika roller som en konsekvens av något 

gudomligt: 

Mannen betraktas av kvinnan som mästare (prabu) och gud. Kvinnan anses äga krafter (shakti) 

som måste tämjas av en man inom äktenskapets ram och därför är det särskilt viktigt att kvinnan 

så snart som möjligt gifter sig. Kvinnans egenskaper förklaras inte biologiskt eller psykologiskt 

utan som en konsekvens av en gudomlig ordning. Hon återspeglar de kvinnliga gudinnorna, 

vilkas krafter också måste styras.61  

                                                             
57 Ring (2013) s. 245 
58 Ibid s. 245 
59 Ibid s. 240 
60 Ibid s. 240 
61 Ibid s. 240 
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Indisk feminism beskrivs och förklaras att den tar sig olika uttryck. Vissa tar stöd i hinduiska 

gudinnor medan vissa menar att det inte är möjligt: 

Indiska feminister är inte i någon större utsträckning intresserade av hinduiska gudinnor som 

förebilder eftersom de inte står för uppror och självständighet utan anpassning och 

underkastelse. Men hos en av gudinnorna, Kali, går det att finna drag hos det vilda kvinnliga.62 

Författaren skriver att kvinnans underordnande roll är en konsekvens av något gudomligt, och 

förklarar att det är anledningen till att hinduiska feminister ofta väljer bort hinduiska gudinnor 

som förebilder. Feminismen inom hinduism kopplas uteslutande till Indien. Männens roll 

inom hinduisk eller indisk feminism diskuteras således inte. 

2.2.2 Kvinnan som den andra 

Religion 1 för gymnasiet (2012) beskriver de fyra livsstadierna inom hinduism: 

Rangordningen gäller också för olika åldrar i en människas liv. Hinduismen beskriver fyra olika 

livsstadier, med olika mål och uppgifter i varje stadium. Det första är lärjungastadiet, där den 

unge pojken får undervisning av en guru, en lärare. Sedan kommer familjestadiet. Då ska en ung 

man bilda familj, få barn och tillsammans med sin fru se till att familjen har det bra både 

materiellt och socialt. Efter det kommer eremitstadiet. Då drar sig mannen undan yrkeslivet och 

det sociala umgänget för att ägna sig mer åt religionen. Kvinnan kan också göra det, men bara 

om det finns någon annan som kan ta hand om familjen, till exempel en vuxen son. Det sista 

stadiet är asketstadiet. Mannen avsäger sig alla sina familjeförpliktelser och ger sig ut som 

kringvandrande asket. Då avstår han från alla kroppsliga och materiella njutningar.63 

I citatet ovan utgår författarna från de fyra livsstadierna som gäller för män, även om det 

poängteras att kvinnor kan ha möjlighet att genomföra eremitstadiet. Detta poängteras av 

författarna: 

De fyra livsstadierna är beskrivna utifrån den traditionella mansrollen. Kvinnan kan bara i 

undantagsfall ge sig iväg som kringvandrande asket i slutet av sitt liv. Hennes huvuduppgift är 

att ta hand om hemmet och familjen, och det finns alltid anhöriga som behöver hjälp.64  

Författarna fortsätter på de fyra livsstadierna efter att ha klargjort att det är det manliga idealet 

som beskrivits: ”Kvinnor har alltså en annan dharma än män. I den traditionella beskrivningen 

av en kvinnans liv talas det om tre stadier: flickans, hustruns och änkans, och av dessa är 

hustrustadiet det viktigaste.”65 Författarna väljer att inte beskriva mer ingående vad kvinnans 

fyra livsstadier innebär. Mannens fyra livsstadier blir utgångspunkten för livsstadierna inom 

                                                             
62 Ring (2013) s. 240 
63 Göth m.fl. (2012) s. 145 
64 Ibid s. 145 
65 Ibid s. 146 
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hinduism, medan kvinnans livsstadier blir undantaget som beskrivs utifrån mannens 

livsstadier. 

I samband med beskrivning en av äktenskap hänvisar författarna till den indiska traditionen, 

och att arrangerade äktenskap sker i såväl hinduism som i andra religioner i Indien. Det 

beskrivs som att traditionen har en stark påverkan i samhället och religionen: 

Den indiska traditionen är att äktenskap arrangeras av föräldrarna. Så det är inte bara inom 

hinduismen, utan också inom andra religioner i Indien som islam, kristendom och buddhismen. 

Men också här förändras traditionerna. För många, speciellt kvinnor, är kanske pressen att ingå 

ett äktenskap det som är svårast att hantera. Ett aktivt yrkesval och ett medvetet singelliv är inte 

något som uppmuntras. Det stämmer ju inte överens med den traditionella beskrivningen av 

livets olika stadier”66  

I samband med äktenskapet i Religion 1 (2013) tar författarna upp hemgift och dess 

konsekvenser: 

Brudens familjs står för alla kostnaderna och betalar oftast en betungande hemgift. I dagens 

Indien är hemgiften ett stort problem som bidrar till att man hellre vill ha söner än döttrar. 

Modern fosterdiagnostik utnyttjas och många flickfoster aborteras.67  

Hemgift beskrivs även i Religion och sammanhang 1 och 2 (2012) men författaren väljer att 

beskriva det på ett annat sätt än vad Religion 1 (2013) gör. Författaren beskriver det som att 

söner kan giftas bort i syfte för finansiering av döttrars hemgift: 

Dessutom måste brudens familj betala en hemgift till den blivande mannens familj och priset 

styrs av mannens status och yrke. För att gifta bort sin dotter med en man som har säker och hög 

inkomst krävs en hemgift som kan uppgå i flera årslöner. Har man turen att ha söner, kan de 

giftas bort för att finansiera dotterns hemgift.68 

Äktenskapet återkommer i läroboken Religion och sammanhang 1 och 2 (2013) och behandlar 

änkebränning samt brudbränning. Brudbränning beskrivs ytterst konkret: 

Brudbränning är något annat och det drabbar tusentals kvinnor varje år. Brudbränning innebär 

att kvinnan bränns till döds i sitt hem. Mannens familj är inte nöjd med sonens hustru, för att 

hon inte föder barn eller inte sköter hemmet som hon ska. Kanske anser man att hemgiften varit 

för låg och kräver mer pengar. Brudens föräldrar vägrar eller har inte råd. Mannen bränner då 

kvinnan genom att hälla bensin på henne och tända på, ofta med hjälp av sin mor. I många 

indiska kök finns en öppen eld eller gasspis och man kan hävda att en olycka skett i köket.69  

I samband med beskrivningen av gudar och gudinnor i hinduism skriver författaren: 

Alla manliga gudar har fruar eller en kvinnlig princip. Gudinnorna bär på en väldig kraft som 

kallas shakti, en kraft som antingen kan vara nedbrytande eller uppbyggande. Det är inte bara 

                                                             
66 Göth m.fl. (2012) s. 162 
67 Thulin & Elm (2013) s. 21 
68 Ring (2013) s. 244 
69 Ibid s. 246 
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gudinnor som bär på denna kraft, det gör varje kvinna, och denna kraft måste tämjas och 

kontrolleras av mannen för att blir något positivt. Även gudarna måste styra gudinnorna.70”  

I Religion 1 för gymnasiet (2012) har författarna valt att beskriva gudar och gudinnor på 

följande vis: 

För shivaiter och vishnuiter har det gudomliga både en manlig och en kvinnlig del. Både 

gudarna och gudinnorna är alltså betydelsefulla för dem. Men för shakti-anhängare är den 

kvinnliga kraften den viktigaste. Det är denna kraft som kallas shakti.”71 

Beskrivningen av det gudomliga i Religion och sammanhang 1 och 2 (2013) utgår från de 

manliga gudarna, som i sitt fall har en kvinnlig princip eller fru. Det kvinnliga i detta fall blir 

den andra, eller undantaget. Detta syns särskilt i kontrast till beskrivningen av hinduiska 

gudomar i Religion för gymnasiet 1 (2012) där det gudomliga i stället har både en kvinnlig 

och en manlig del. Mannen beskrivs inte som utgångspunkten och kvinna beskrivs inte som 

undantaget, vilket är fallet i Religion och sammanhang 1 och 2 (2013). 

2.3 Slutsatser 

I detta avsnitt presenterar jag de viktigaste slutsatser från analysen då analyskapitlet är relativt 

långt. Frågeställningen denna uppsats avser att svara på är: Vilken beskrivning av genus finns 

i läroböckernas kapitel om islam och hinduism? Det teoretiska ramverket för att svara på 

denna fråga utgörs av feministisk genusteori och postkolonial feministisk teori. 

Läroböckerna har olika upplägg när det gäller diskussionen kring genus. I Religion 1 för 

gymnasiet (2012) försöker författarna låta hela kapitel genomsyras av ett genusperspektiv. I 

Religion och sammanhang 1 och 2 (2013) har författaren i stället valt att behandla 

genusaspekten i utvalda avsnitt. Religion 1 (2013) har inte en fortlöpande behandling av ett 

genusperspektiv eller specifika avsnitt som behandlar ämnet. Vissa genusaspekter tas upp 

men inte i lika hög utsträckning som i de andra två läroböckerna.  

Analyskategorierna för denna uppsats har skapats utifrån genusteorin och utifrån materialet. 

Tillvägagångssättet innebär att jag först plockar fram de citat från materialet som behandlar 

genus och därefter tematiserar utifrån min valda teori. Analyskategorierna för denna uppsats 

är ”Jämställdhet och roller” och ”Kvinnan som den andra”. I islamkapitlet är temat 

jämställdhet och roller beskrivet utifrån klädregler för mestadels kvinnor men även för män, 

diskussionen om Muhammed och huruvida han förbättrade kvinnors situation och 

                                                             
70 Ring (2013) s. 238 
71 Göth m.fl. (2012) s. 153 
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jämställdheten eller försämrade deras situation. Könsroller diskuteras och en böckerna 

beskriver även muslimsk feminism. Inom temat Kvinnan som den andre har äktenskap och 

polygami beskrivits, samt manlig och kvinnlig omskärelse. Samtliga böcker har valt att 

beskriva kvinnlig könsstympning i samband med islam, två av böckerna förklarar att det 

grundar sig i tradition och är inte bundet till religionen islam. En av böckerna förklarar inte 

med hjälp av tradition eller geografiskt område, utan beskriver det endast som ett ovanligt 

förekommande fenomen. När det gäller kapitlen om hinduism och inom temat jämställdhet 

och roller beskrivs Manus lag, och att kvinnor och mäns olika roller grundar sig i en gudomlig 

konsekvens. I temat kvinnan som den andre beskrivs gudar och gudinnor, hemgift, 

livsstadierna. Genus diskuteras i samband med gudar och gudinnor, men på olikartade sätt. En 

lärobok valde att beskriva det som att allt gudomligt har en kvinnlig och en manlig sida, 

medan en annan lärobok valde att beskriva det som att guden har en kvinnlig princip, vars 

kraft bör tämjas.  

Det mest vanligt förekommande hos religionsböckerna är att förklara vissa genusförhållanden 

med hjälp av faktorer som tradition, kultur och geografiskt område. Genus beskrivs därmed 

som något komplext och att genusförhållanden inom religionerna hinduism och islam 

påverkas av fler faktorer än religionen. Det förekommer dock att genus inte kopplas till andra 

faktorer, eller att vissa fenomen, exempelvis kvinnlig könsstympning inte förklaras utifrån 

tradition, kultur eller område utan endast kopplas till religionen.  

  



23 
 

3. Diskussion 

Detta kapitel är indelad i två delar, en del som diskuterar metoden och en del som diskuterar 

resultatet av uppsatsens empiriska studie. Den första delen innehåller en metodisk reflektion, i 

vilken kvalitativ innehållsanalys diskuteras. Den andra delen innehåller en empirisk 

reflektion, där denna uppsats resultat diskuteras utifrån tidigare forskning.  

3.1 Metodreflektion 

I denna uppsats har jag använt mig av en kvalitativ innehållsanalys. Metoden är mycket 

flexibel och kan anpassas utifrån en enskild uppsats specifika syfte och frågeställning. Denna 

flexibilitet gör att metoden har både för- och nackdelar. Fördelen med en kvalitativ 

innehållsanalys är möjligheten att låta materialet styra mycket över analysen. Det är tacksamt 

att kunna anpassa metoden efter det valda materialet. Nackdelen med metoden är att den kan 

vara för flexibel. Vid några tillfällen upplevde jag att det var svårt att analysera materialet just 

på grund av att metoden inte innehåller några fasta förutbestämda punkter. Detta löste jag 

genom att tematisera med hjälp av starkt stöd i min valda teori, och kunde då skapa 

analyskategorier utifrån både teorin och materialet. 

3.2 Resultatdiskussion 

Kamalis resultat från undersökningen av religionsböcker (2006) visade att de monoteistiska 

religionernas patriarkala mönster kopplas till det gamla testamentet. De undersökta 

läroböckerna i hans studie framhäver enligt Kamali de kvinnoinkluderande aspekterna inom 

de polyteistiska religionerna, som hinduism, medan patriarkala mönster framhävs i de 

monoteistiska, som islam.72 Resultatet i denna studie visar att det inte framhävs fler 

kvinnoinkluderande aspekter i en religion mer än i den andra. Läroböckerna kopplade inte 

heller patriarkala mönster till gamla testamentet, utan i största grad till kultur och tradition. 

Kamalis studie är gjord 2006 och de undersökta läroböckerna i studien är skrivna utifrån 

skolverkets läroplan från 1994, medan samtliga läroböcker i denna undersökning är antingen 

skrivna eller reviderade utifrån skolverkets nya läroplan som trädde i kraft 2011. Detta visar 

att det är viktigt att fortsätta undersöka läroböcker, dels för att det kommer nya riktlinjer från 

skolverket att förhålla sig till, dels för att läroböckerna hela tiden skrivs om och revideras. 

 

                                                             
72 Kamali (2006) s. 68 
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En av de viktigaste poängerna i Skys bok (2009) är att kvinnan blir ett kön medan mannen 

utgör det normala eller det neutrala, och att detta innebär att det som beskrivs som det neutrala 

i en religion i själva verket är det manliga.73 Skys resonemang går i linje med den teoretiska 

utgångspunkten för denna undersökning, de Beauvior idé om kvinnan som den andra. I denna 

undersökning har det visat sig att det vid vissa tillfällen finns fenomen beskrivet som en del 

av en religion men med en efterföljande beskrivning av vad som gäller för kvinnorna. Även 

Otterbeck kom fram till att regler som gäller för mannen inom islam framhålls som det 

allmängiltiga inom islam.74 Det är också en poäng i att fundera över hur genusdiskussionen i 

böckerna förs, inte bara vad som diskuteras. Exempelvis i Religion och sammanhang 1 och 2 

(2013) där både islamkapitlet och hinduismkapitlet har ett avsnitt som heter ”Kvinna och man 

i islam/hinduismen” som nästan uteslutande behandlar kvinnans roll i religionen. Mannens 

roll förklaras inte närmre. Kan det vara en bidragande faktor till att kvinnan blir den andra? 

Enligt Sky är det viktigt att diskutera både manligt och kvinnligt för att motverka att det ena 

blir neutralt och den andra blir undantaget.75 I skolverkets rapport framgick att de flesta 

religionsläroböckerna diskuterade genus i isolerade avsnitt, och att det många gånger inte 

saknades uppföljning av dessa. Mer ovanligt förekommande var läroböcker där genus 

genomsyrade hela böckerna.76 Resultatet i denna uppsats visar att båda sätten förekommer i 

det analyserade materialet. Även om antalet böcker som undersökts är för få för att kunna dra 

en slutsats om hur läroböcker generellt bygger upp sin genusdiskussion går det ändå fastställa 

att det förekommer skillnader läroböckernas sätt att föra in genusperspektivet i sina kapitel. 

En annan viktig fråga att diskutera är vad som är representativt för religionen. I en av de 

undersökta läroböckerna fick exempelvis brudbränning en hel sidas utrymme i kapitlet om 

hinduism. Olsson (2010) diskuterar det faktum att det omöjligt går att avgöra vad som rättvist 

representerar en religion. Hon ifrågasätter även hur vi ska förhålla oss till felaktiga 

representationer i läroböcker.77 Frågan är då om brudbränning kan anses vara representativt 

för hinduism. Vilka aspekter av religion är rimligt att ge utrymme till i en lärobok? Låt oss 

säga att brudbränning är ett förekommande fenomen inom hinduism, att det är korrekt fakta. 

Är det då rimligt att ge utrymme åt detta fenomen i en lärobok? Hur påverkar det synen på 

hinduismen? En följdfråga till detta är hur vi ska beskriva vissa fenomen i läroböcker. Denna 

                                                             
73 Sky (2009) s. 28-29 
74 Otterbeck (2004) s. 60 
75 Sky (2009) s. 28-29 
76 Ibid s. 28-29 
77 Olsson (2010) s. 44-45 
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studie visade skillnader i beskrivningen av samma saker. Exempelvis beskrivningen av det 

gudomliga inom hinduismen, där en läroboks beskrivning är att det gudomliga har en kvinnlig 

och en manlig sida, medan en annan lärobok beskriver det som att guden har en kvinnlig 

princip vars kraft bör tämjas.  

Berge och Widding (2006) uppmärksammade avsaknaden av transpersoner i läroböcker i 

deras granskning av läroböcker inom religionskunskap.78 Resultatet i denna uppsats visar 

också att transpersoner lyser med sin frånvaro i mitt valda material. Genusdiskussionen har 

inte inkluderat transpersoner i någon av böckerna.  

                                                             
78 Skolverket (2006). Rapport 285 s. 28-29 
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3.3 Sammanfattning 

Enligt skolverkets läroplan för gymnasiet (2011) ska elever kunna beskriva och värdera hur 

olika religioner förhåller sig till kön.79 Ett av de hjälpmedel som kan tillhandahållas är 

religionsläroböcker. Frågan är då hur läroböckerna hanterar genus? Syftet med denna uppsats 

är att undersöka hur genus beskrivs i 3 läroböcker. Genom en kvalitativ innehållsanalys har 3 

religionsläroböcker utgivna eller reviderade efter 2011 undersökts utifrån en feministisk 

genusteori samt en postkolonial feministisk teori. Frågeställningen som använts för att nå 

syftet är: Vilken beskrivning av genus finns i läroböckernas kapitel om islam och hinduism? 

Studien visar att läroböckerna valt att beskriva genus på olika vis. Religion 1 för gymnasiet 

(2012) har valt att behandla genusaspekten genom hela texten i de utvalda kapitlen. Religion 

och sammanhang 1 och 2 (2013) har valt att behandla genus i egna avgränsade avsnitt. 

Religion 1 (2013) har kortare delar som behandlar genus men inte samma utsträckning som de 

övriga två böckerna. Överlag är läroböckerna konsekventa med att koppla genusförhållanden 

till andra faktorer, som tradition och/eller geografiskt område. Religion för gymnasiet 1 

(2012) har varit mest konsekvent med att koppla genus till andra faktorer, medan Religion 1 

(2013) har varit minst konsekvent med detta. Hinduism kopplas nästan uteslutande till Indien 

och dess traditioner medan islam inte lika starkt kopplas till ett land eller område. 

Jämställdhet och roller har varit ett återkommande tema i alla läroböcker i båda religionerna, 

ofta beskrivs jämställdhet som ett mål att eftersträva, i synnerhet inom islamkapitlen. 

Konsekvent har även kvinnor och mäns roller diskuterats och författarna har ofta visat på hur 

roller diskuteras inom religionerna. Ett annat återkommande tema är kvinnan som den andra, 

att mannen beskrivs som det neutrala i en religion, medan kvinnan beskrivs som undantaget. 

Detta innefattar både att författarna förklarar eller beskriver att kvinnan behandlar som 

undantaget i religionen, och att författarna själva har beskrivit ett fenomen inom en religion 

och därefter förklarat vad som gäller för kvinnorna inom religionen.  

En viktig aspekt att fundera över utifrån detta resultat är hur läroböcker kan befästa synen på 

det manliga som det neutrala och kvinnan som undantaget, inte endast genom innehållet om 

genus, utan även genom hur innehållet presenteras. Det är även viktigt att diskutera vilket 

innehåll som ska få vara med i läroböckernas begränsade utrymme. 
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