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Abstract: 
 
Syftet med studien är att undersöka hur genus och sexuell läggning framställs i ett 
urval av religionsläroböcker på gymnasiet. Studien utgår från frågeställningarna: Hur 
presenteras/gestaltas/konstrueras genus och sexuell läggning? Vilka mening-
ar/innebörder lägger lärobokstexten/bilden i relation till genus och sexuell läggning? 
Hur beskrivs begreppen explicit? Samt om det finns resonemang som överskrider 
stereotyper? Metoden i studien är hermeneutisk ansats och visuell textanalys. Resulta-
tet är att mannen framställts utifrån ett antal stereotypa könsroller, och då även kvin-
nan. Mannen som Gud, skapar, konung och krigare och då ofta avbildade i inklude-
rande perspektiv där makt ges till den avbildade. Mannen gestaltas oftast som en äldre 
man med skägg.  Kvinnan framställs och konstrueras som en moder, och inom 
mindre sammanhang i den kristna traditionen. Kvinnan är oftast avbildad i exklude-
rande perspektiv, och då som en ung kvinna. Sexuell läggning däremot presenteras 
nästan inte alls, utan enbart två av de utvalda läroböckerna rör vid ämnet. Dock finns 
det resonemang som kan tolkas överskrida stereotyper, samt explicita avsnitt som 
belyser både genus och sexuell läggning. Men det finns ändå en problematik kring 
läroboken som bör uppmärksammas om man ska kunna följa läroplanen för relig-
ionskunskap 1 samt skolans värdegrund. 
 
 

Nyckelord: Läroboksgranskning, framställning, kristendom, genus, sexuell läggning, 
religionskunskap.  
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1. Inledning  
 

Att ha en förståelse för att religionsläromedel i dagens gymnasieskola inte alltid är 
granskade är enligt mig en viktig insikt. En annan viktig insikt är att en granskad lär-
obok inte behöver vara en kvalitetsgaranti för en bra lärobok. Mina erfarenheter från 
de VFU – perioder jag gjort pekar på en okunskap om att läroböcker inom religions-
kunskap på gymnasiet kan var utgiven av vem som helst, och då utan att vara grans-
kade. Om man därtill lägger fram problematiken som min första studie1 visar på, att 
de läromedelsgranskningar som görs inom religionsämnet idag i stor utsträckning 
granskar religionerna islam, buddhism och hinduism menar jag att detta är något som 
kan vara värt att fortsätta belysa och forska kring. Det står i Lgy 11 att: ”Kunskaper 
om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då 
denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska sam-
hället”2. Citatet belyser kristendomens relevans för religionsundervisningen, vilket jag 
kopplar till det fokus som finns att granska islam, buddhism och hinduism i dagens 
läromedelsgranskningar. När kristendomen har en särställning i ämnesplaner menar 
jag att det är didaktiskt intressant att även granska framställningar av kristendomen i 
dagens läroböcker. Vidare står det i skolans värdegrund, vilket jag kan applicera till 
mitt resonemang ovan att:  
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan männi-

skor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstäm-

melse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tole-

rans och ansvarstagande.3 

 

Jag tänker även att det är relevant att undersöka hur vissa begrepp framställs inom 
kristendomen. Att sedan ställa min undersökning mot rådande ämnesplan, olika teo-
retiska utgångspunkter, bakgrund och tidigare forskning är en relevant koppling till 
ämnesdidaktiken inom religionsämnet. Att undersöka hur genus och sexuell läggning 
framställs inom utvalda kristendomskapitel är en viktig aspekt, där genusfrågan är 
både relevant och i tiden. Det står exempelvis i läroplanen och då i det centrala inne-
hållet för religionskunskap 1 att man ska utveckla kunskaper om ”Religion i relation 
till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet”4 . Ett citat som kan ap-
pliceras till min studie. 
 
Jag som framtida lärare kommer med största sannolikhet planera min undervisning 
utifrån olika läromedel, och då framförallt läroböcker. Därför har en undersökning 
som belyst jämställdhet mellan kvinnor och män, samt ökat solidariteten mellan 
människor varit en yrkesförberedande erfarenhet. Eftersom metoden i denna studie 
är densamma (hermeneutiska ansats) som i mitt första examensarbete5 kan vissa av 
formuleringarna vara likadana i inledningen och i metodavsnittet. Min första studie, 
Den decentraliserade läromedelsgranskningen handlar om hur den svenska läroboken inte 
granskas centralt efter att staten slutade granska läromedel 1991. Syftet med studien 
var att undersöka vad som undersöks i dagens läromedelsgranskningar, och då fram-

                                                           
1 Fernström 2016  
2 Skolverket 2011 s, 137 
3 Skolverket 2011 s, 5 
4 Skolverket 2011 s, 1 
5 Fernström 2016 
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förallt vilket syfte granskarna hade, samt vad som undersökts i utvalda läromedels-
granskningar. Det jag kom fram till var att forskarna genomgående har som syfte att 
undersöka och granska islam, buddhism och hinduism i religionsläroböckerna. Man 
problematiserar hur dessa religioner framställs, samt vilket urval författarna gör6. 
Slutsatserna är att granskning av läroböcker bör diskuteras, problematiseras och fors-
kas vidare om. Dagens mångkulturella skola behöver en granskning att på något sätt 
luta sig emot, i alla fall någon sorts trygghet och ramar att falla tillbaka på när man 
undervisar utifrån en lärobok. När värdegrunden uttrycker att man ska ha kunskaper 
om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner, samt att kristendomen har 
särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund 
för det svenska samhället, talar för en mer omfattande granskning. Det är precis den 
slutsatsen som ligger till grund för denna studie. Jag håller med Jonas Otterbeck när 
han skriver att en bättre granskning måste finnas av läromedel där fler tolkningsalter-
nativ bör presenteras och texterna bör ses igenom vad gäller fördomar7.  
 
Jag vill som framtida lärare kunna förmedla en jämställd bild inom kristendomen i de 
läroböcker som används. Något som citatet nedan exemplifierar: ”Skolan ska främja 
förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas 
för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosupp-
fattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning”8. Det står även i 
värdegrunden att ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt 
och möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar 
om vad som är kvinnligt och manligt”9. Ett citat som exemplifierar mitt resonemang 
ovan. 
  
Vidare ska undervisningen i religionskunskap 1 behandla hur religion i relation till 
kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet uttrycker sig. Religionsämnets 
syfte är att ”Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av 
öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge ele-
verna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av 
mångfald”10. Jag ska även förmedla och utveckla kunskaper i ett klassrum präglat av 
mångfald. En mångfald som inkluderar begreppen genus och sexuell läggning. Något 
nästa citat beskriver: ”Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera 
och värdera hur religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och 
socioekonomisk bakgrund”11. Undervisningen i ämnet religionskunskap ska även ge 
eleverna förutsättningar att utveckla förmågor att analysera religioner och livsåskåd-
ningar utifrån olika tolkningar och perspektiv 12. Jag tänker att tolkningar och per-
spektiv innefattar genus och sexuell läggning, där värderingar hur religion förhåller 
sig till genus och sexualitet handlar om hur begreppen framställs i ett urval av relig-
ionsläroböcker.  
 
  

                                                           
6 Fernström 2016 s, 28 
7 Fernström 2016 s, 28-30 
8 Skolverket 2011 s, 5 
9 Skolverket 2011 s, 6 
10 Skolverket 2011 s, 137 
11 Skolverket 2011 s, 137 
12 Skolverket 2011 s, 138 
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2. Syfte och frågeställning  
 

Syftet med studien är att undersöka hur genus och sexuell läggning framställs i kris-
tendomskapitlet i utvalda religionskunskapsböcker skrivna för gymnasiekursen Relig-
ionskunskap 1 och som utgivits efter 2011. 
  

 Vad säger lärobokstexten/bilderna explicit om genus och sexuell läggning?  

 Vilka meningar/innebörder lägger lärobokstexten/bilden i relation till genus 
och sexuell läggning? 

 Finns det exempel på resonemang som försöker överskrida stereotyper? 

 Hur presenteras/gestaltas/konstrueras genus och sexuell läggning? 
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3. Metod och material  
 
Nedan beskrivs hur jag metodiskt har arbetat i analysarbetet. Alltså hur jag gått till-
väga när jag analyserat de utvalda läroböckerna, samt vilka analysverktyg som an-
vänts. Jag belyser hur arbetet har disponerats och vilka etiska avväganden som gjorts. 
Metod och material-avsnittet innehåller även en kort beskrivning angående arbetets 
relevans och avslutas med en presentation av de utvalda läromedlen.  

 

3.1 Metod 
 

3.1.1 Hermeneutiken 
Jag har gjort en läromedelsanalys utifrån en hermeneutisk ansats, där jag har repre-
senterat och kommunicerat den data som finns utifrån syftet med min studie. Inom 
hermeneutiken som den presenteras av Ingrid Westlund i boken Handbok i kvalitativ 
analys är den hermeneutiska cirkeln central eftersom jag som forskare tolkar utifrån 
min egen förförståelse. ”Eftersom forskaren själv är ett sådant centralt redskap inom 
den kvalitativa forskningen är resultatet så beroende av forskaren som människa, inte 
minst när det gäller analysarbete13. Den hermeneutiska cirkeln besvarar sambandet 
mellan det vi ska tolka, den förståelse och det sammanhang som sambandet ska tol-
kas i inom forskningen. Med andra ord har jag utifrån min förförståelse och i sam-
manhanget av ett examensarbete tolkat texter i utvalda läromedel för att få fram svar 
på mina frågeställningar. Även Nils Gilje och Harald Grimen som skrivit boken Sam-
hällsvetenskapernas förutsättningar menar att hermeneutiken handlar om förståelse, där 
hermeneutiken kan förstås mot bakgrund av vissa förutsättningar. Vi är aldrig förut-
sättningslösa när vi möter världen, eller när vi ska förstå meningsfulla fenomen. Me-
ningsfulla fenomen är endast förståeliga inom den kontext de förekommer i. Alla 
människor växer upp i en kontext där vi skaffar oss individuella erfarenheter, vilket 
betyder att man förstår allt utifrån sina egna förutsättningar14.  
 
Med andra ord är människan aldrig ett tomt blad när den möter världen, vår förför-
ståelse är en förutsättning för att kunna förstå överhuvudtaget15. Min förförståelse 
kan appliceras på den studie som gjorts. Jag har genom min förförståelse vissa för-
väntningar av hur läroböckerna framställer genus och sexuell läggning inom kristen-
domen. Men även, vilket författarna ovan visar på, att jag har tolkat utifrån ett sam-
manhang.16 Även Roger Melin på Högskolan Dalarna säger i en föreläsning att tolk-
ning är det mest grundläggande som finns inom forskningen, vilket jag menar inte 
bara visar på förförståelsens betydelse i studien, utav även rättfärdigar den som me-
tod inom forskningen. Jag menar även att han beskriver svårigheten med hermeneu-
tiken när han säger att man inte eftersträvar förklaringar utan man eftersträvar en 
förståelse, där förförståelsen vi har är förvrängd på grund av ens trosföreställning och 
ens erfarenheter. ”Teoriberoende utgår från ens förförståelse eller ens förståelse-
horisont, vilket ger bilden en utgångspunkt i det tolkande man gör” .17  
 
Per-Johan Ödman skriver i boken Tolkning, förståelse, vetande : Hermeneutik i teori och 
praktik. Även han menar att hermeneutiken är ett sätt att se från aspekter där vi inte 
kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar verkligheten, vi tolkar och förstår uti-
                                                           
13 Westlund 2015 s, 37 
14 Gilje, Grimen 2007 s, 179-181 
15 Gilje, Grimen 2007 s, 180 
16 Westlund 2015 s, 38 
17 Melin föreläsning 2016-10-12 
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från att vi är historiska varelser. Hur och vad vi väljer att tolka kan bero på olikheter 
mellan forskare beroende på intention med arbetet, samt hur vi förstår och tolkar 
olika som individer. Tolkningsprocessen i min analys utgår ifrån ett kritiskt förhåll-
ningsätt till själva tolkningen, men då inom ramarna för det forskningsetiska övervä-
gande jag presenterar nedan. Strukturen i analys är ett resultat av arbetet med läro-
böckerna där den hermeneutiska ansatsen växer fram och presenteras genom läs-
ningen. Varje lärobok har analyserats var för sig där jag i ett första stadium analyserat 
kapitlen från början till slut, vilket tydliggjort interaktionen mellan text och bild. Jag 
har utifrån mitt syfte tolkat hur kristendomen framställs i de utvalda läroböckerna 
utifrån begreppen genus och sexuell läggning och precis som Per-Johan Ödman be-
skriver, problematiserat och argumenterat för mina tolkningar där utgångspunkten 
varit tolkningsprocessen och dess olika faser18. Tolkningsprocessen har exemplifierats 
genom del - och helhets principen som beskrivs nedan. 
 
Processosorienterad tolkning har satt min förförståelse i ett nytt perspektiv. Även om 
jag har utgått från min förförståelse i tolkningsprocessen har jag ändå bildat mig en 
uppfattning om små helheter som tillsammans konstruerar en större, där min förstå-
else förändrats genom läsningen. Med andra ord har jag i min process tolkat de olika 
delarna av texten i sitt sammanhang, men när texten sedan är färdigtolkad har jag fått 
en tydligare helhetsbild. Helhetsbilden har sedan gjort deltolkningarna mer begripliga 
eftersom jag kan relatera till en känd helhet. Vilket gör att även helheten blivit kla-
rare. 19 För när jag har börjat tränga in i en text har jag precis som Ödman beskriver 
det, insett att min tolkning förändras av de svar materialet givit.20 ”Den vaga före-
ställningen om helhet vi i inledningsskedet utgick ifrån genomgår också en succesiv 
förändring. I och med att enskilda delarna kan ges en allt tydligare innebörd, klarnar 
helheten”.21  
 
Den hermeneutiska processen där förförståelsen ständigt förändras som beskrivs 
ovan tydliggörs än mer genom del- och helhetskriteriet. Ödman menar att man kan 
tolka utifrån del – och helhetskriteriet, där frågor som varför vissa tolkningar har 
större poäng än andra växer fram. Del – och helhetskriteriets tolkning bekräftas ge-
nom deltolkningar och dessa i sin tur genom huvudtolkningen. Jag har i det analyse-
rade materialet pendlat i min analys mellan del/helhet där jag försökt se de olika de-
larna i texten/böckerna för att sedan tolka in dem i ett större sammanhang. Exem-
pelvis att förförståelsen har förändrats mellan tolkningen av den första och den andra 
läroboken. Med andra ord har jag betonat tolkningsarbetet efter omläsning av 
materialet och de tolkningar som gjorts. Jag har även kontrollerat visa av mina tolk-
ningar gentemot de utvalda läroböckerna.22 En process som kan beskrivas som en 
hermeneutisk cirkel där förförståelsen förändrades med de nya erfarenheterna, som i 
sin tur då blir en ny förförståelse i nästa lärobok, eller i nästa del av kapitlet.  
 

3.1.2 Visuell textanalys 
Jag har även använt mig av en visuell textanalys. Jag har med andra ord inte bara tol-
kat texten i läroböckerna, utan även de bilder som finns. Enligt Anders Björkvall som 
skriver i boken Textens mening och makt - metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa-
nalys är det inte bara texterna som ensamt spelar huvudrollen, utan ”bilder och illust-
                                                           
18 Ödman 2007 s, 236 
19 Ödman 2007 s, 99-101 
20 Ödman 2007 s, 106 
21 Ödman 2007 s, 106 
22 Ödman 2007 s, 108-110 
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rationer är centrala för tolkningen”23. För att kunna besvara hur genus och sexuell 
läggning framställs i de utvalda svenska religionsböckerna behövde jag utöver en 
hermeneutisk ansats även använda mig av en symbolisk interaktion. Symbolisk inter-
aktion och den multimodala diskursanalysen enligt Björkvall innebär att det finns en 
potential för symbolisk interaktion mellan den som ser på bilden och vad som egent-
ligen är avbildat. Det handlar om läsarens förförståelse där makt är inblandat mellan 
människor, vilket också är fallet vid symbolisk interaktion24. Symbolisk interaktion 
och hermeneutisk ansats påminner om varandra och samspelet mellan att tolka inter-
aktionen i bilden och den hermeneutiska processen som jag beskriver ovan går väl 
ihop, där den hermeneutiska processen och dess del – helhetskriteriet används.   
 
När man analyserar bilder har kameravinkeln och den avbildades position i fotot 
relevans för hur jag tolkar bilden. ”Den viktigaste resursen för att skapa symboliska 
maktrelationer i visuella texter är kameravinkeln, vad som också kan kallas perspekti-
vet i en bild eller annan visuell representation”25. Det finns sex olika perspektiv som 
jag har utgått ifrån i min läromedelsanalys:  

 Ovanifrån-perspektivet placerar betraktaren i en position så att hen ser ned 
på den avbildade vilket ger makt åt betraktaren.  

 Öga – mot – öga perspektivet speglar en mer jämlik relation mellan bild och 
betraktaren. 

 Underifrånperspektivet – ger makt åt den avbildade.  

 Framifrån-perspektivet - menas att den/det avbildade är av betraktarens värld 
och sociala grupp. 

 Bakifrånperspektivet – är raka motsatsen till framifrån-perspektivet. 

 Sidoperspektivet- här ses avbildaren från sidan, vilket kan tolkas som en lite 
svagare exkludering26. 

 
För att på ett så utförligt sätt som möjligt kunna analysera bilderna i läroboken har 
jag även utgått ifrån ”versioner av världen” inom den visuella textanalysen. För att 
tolka hur genus och sexuell läggning framställs via bilder behövdes det mer än bara 
symbolisk interaktion, man behövde skapa versioner av världen.  
 

Att vi talar om versioner och inte t.ex. avbildningar av världen hänger ihop med 

den konstruktivistiska verklighetsuppfattning som finns inom den multimodala 

diskursanalysen: texter skapar ett sätt att se på världen och det är dessa synsätt 

som analysen är inriktad på snarare än att försöka säga någonting om hur verk-

ligheten utanför språk och text egentligen är27.  
 
Versioner av världen handlar om relationer i bilder, och hur olika karaktärer kan stäl-
las mot varandra. Exempelvis maktprocesser där en viss aktör tilldelas mer symbolisk 
handlingskraft eller hur kvinnan respektive mannen presenteras och gestaltas. Något 
som i min studie kan vara vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Konstrue-
ras könet? Följer man vissa könsnormer? Jag har med andra ord sökt eventuella 
mönster som kan tolkas utifrån ett genusperspektiv gällande bilderna. En del av ver-
sioner av världen som jag även anser vara intressant är den reaktionsprocess som 

                                                           
23 Björkvall 2012 s, 307 
24 Björkvall 2012 s, 314 
25 Björkvall 2012 s, 314  
26 Björkvall 2012, 314-315 
27 Björkvall 2012 s, 323 
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utgörs av mänskliga blickar, en reaktionsprocess som jag menar kan sammankopplas 
med hermeneutiken. ”Den som ser, och som blicken alltså utgår ifrån, reagerar alltså 
på något i den yttre världen, och blicken sammankopplar det yttre fenomenet med 
den avbildades inre”28. Den narrativa process som en bild uttrycker blir central, där 
jag har tolkat vad som händer i bilden29. Visuell textanalys har potential att skapa 
interaktion mellan människor, samt att skapa versioner av världen. Vilket är ett bra 
komplement till textanalysen. Språket berättar om världen, medan en bild visar den. 
Dock är jag medveten om att min visuella tolkning är min tolkning, och inte alls be-
höver tolkas på samma sätt av någon annan som tolkar de utvalda läroböckerna. Av-
slutningsvis tänker jag att den visuella textanalysen har hjälpt mig att analysera bilder 
och dess betydelse där interaktionen kan visa på makt, inkludering och exkludering 
från en social gemenskap. Att analysera genus och sexuell läggning i de utvalda läro-
böckerna utifrån de två aspekterna interaktion och version av världen kan passa i en 
kvalitativ studie. Jag håller även med Björkvall när han skriver att ”Metoden är en 
textanalysmetod, inte en modell över hur människor tänker när de producerar och 
tolkar visuella texter”30. 
 

3.1.3 Sammanfattning metod  
Sammanfattningsvis har metoden i min studie utgått från en hermeneutisk ansats och 
del – och helhetskriteriet, där min förförståelse och den hermeneutiska cirkeln är 
central. Att förstå mening innebär att man etablerar ett förhållande till de objektive-
ringar av livet som man omges av. Vilket i detta fall är att utgå från förförståelsen hos 
en vit medelålders man från medelklassen, i slutet av en femårig högskoleutbildning, 
som inte har någon expertis gällande genus och sexuell läggning. Jag har även använt 
mig av en visuell textanalys där de centrala redskapen är interaktion och version av 
världen. Hermeneutiken och visuell textanalys kompletterar varandra och ger en bild 
av hur jag tolkar framställningen av genus och sexuell läggning inom kristendoms-
kapitlen. Utifrån analysverktygen presenteras varje kapitel var för sig. Analysen pre-
senteras i ordningen första sida till sista sida, där bilderna analyserats samtidigt som 
texten. Anledningen till det är att jag vill analysera texten och bilderna i den ordning 
som kapitlet är upplagt, där bilderna och texten ingår i en interaktion. Efter omläs-
ning av analysen och utifrån del - och helhetskriteriet struktureras mina tolkningar in 
under frågeställningarna, för att sedan diskuteras i en resultatdiskussion och en me-
toddiskussion.  

 

3.2 Forskningsetiskt övervägande  
 
Henry Cöster skriver att man forskningsetiskt kan påverkas av tre områden: Ideolo-
giska skäl, ekonomiska skäl och kommunikationstekniska skäl. Jag tänker att alla tre 
skäl kan vara värt att ha i åtanke när jag analyserar läroböcker. Framförallt tänker jag 
på det ideologiska skälet och att man är noga med att uppmärksamma den forsk-
ningsetik som finns. Meningen är att forskningen utvecklar kunskaper som för sam-
hället och kulturen framåt31. Exempelvis att undersöka hur genus och sexuell lägg-
ning framställs inom kristendomen. Enligt Nils Gilje och Harald Grimen har jag ett 
krav på mig att vara etiskt korrekt och tolka utifrån en välvillig vinkel när jag tolkar i 
min forskningsprocess. Jag måste ha en förståelse för att alla tolkar olika och varför 

                                                           
28 Björkvall 2012 s, 326 
29 Björkvall 2012 s, 324-326 
30 Björkvall 2012 s, 348-349 
31 Cöster 2014 s, 19 



 

8 
 

riktlinjer ser ut som dem gör, samt att man framför andras tolkningar med en välvilja. 
Barmhärtighetsprincipen exemplifierar betydelsen av att man som forskare visar en 
moral där man ska visa respekt för andra människor och deras tolkningar. Det hand-
lar om att ha en intellektuell öppenhet, vi kan aldrig utesluta att det är vår egen tolk-
ning som kan vara den felaktiga32. Med andra ord ska jag förstå att min förförståelse 
kan påverka de resultat jag kommer fram till där mitt sätt att se på hur genus och 
sexuell läggning framställs inte är det enda sättet att tolka texterna och bilderna.   
 

3.3 Urval och begränsningar 
   

Mitt urval av läroböcker grundar sig på läroböcker i religionsämnet som används 
inom närområdet. Närområdet i detta fall är Siljans-regionen i Dalarna. Jag har analy-
serat böcker som används på gymnasierna i Mora, Rättvik och Leksand. Den andra 
avgränsningen är att läroböckerna ska vara gjorda efter 2011, året då den nya läropla-
nen började gälla. För att ytterligare begränsa mig kommer de böcker jag valt att till-
höra kursen religionskunskap 1 på gymnasiet. Alla tre böckerna är en del av relig-
ionskunskap 1, dock är jag medveten om att de även kan användas i andra kurser. 
Men jag finner det sannolikt att de kapitlen jag kommer analysera används i relig-
ionskunskap 1. För att begränsa urvalet inom de böcker jag valt har jag analyserat det 
verbala utifrån syftet och frågeställningarna med studien inom kapitlet som behandlar 
kristendomen. Med andra ord rubriker, den löpande texten, samt texter till bilderna. 
Jag har även gjort en visuell textanalys av bilderna som finns i kapitlet. Med kapitel 
som behandlar kristendomen menar jag de kapitlen som har kristendom som rubrik 
och som då rimligtvis används till området kristendom i undervisningen, ett kapitel 
alla tre böcker har.  
 

3.4 Disposition  
 

Min studie har disponerats på följande sätt: Först introducerade jag studien med en 
inledning. Därefter följer syftet och mina frågeställningar, samt hur metodiken ser ut 
i arbetet och en presentation av det utvalda materialet. Därefter kommer det ett teo-
riavsnitt som tydliggör begreppen genus och sexuell läggning, samt ett kapitel gäl-
lande bakgrund/tidigare forskning som ger en insyn och en bakgrund till genus och 
sexuell läggning inom kristendomen. Efter det följer själva analysen av läroböckerna 
utifrån en hermeneutisk ansats och visuell textanalys. Analysen avslutas med en jäm-
förelse/resultat mellan böckerna utifrån frågeställningarna. Avslutningsvis kommer 
en resultat- och metoddiskussion där resultaten i studien diskuterats och jämförs med 
läroplan, bakgrund, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter, samt en sam-
manfattning av studien.  

 
3.5 Presentation av material 

 

Nedan presenteras de tre utvalda religionsläroböckerna jag ämnar använda i min ana-
lys. De böckerna är: 
 

3.5.1 Lika och unika  
Lika och unika är en lärobok skriven av Olof Franck 2011. Boken är gjord för kurser-
na religionskunskap 1 och 2. Den används i båda kurserna, men där jag menar att 
kapitlet kristendom med största sannolikhet används inom kursen religionskunskap 

                                                           
32 Gilje, Grimen 2007 s, 235-237 
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1. Boken används på Mora gymnasium i Dalarna. Efter att ha avgränsat mig till att 
analysera böcker i närområdet frågade jag rektorn på Mora gymnasium vilken bok 
som användes i religionskunskap 1 och fick svaret Lika och unika. Boken handlar om 
mening, värde och tro där man presenter mångfalden av dessa frågor utifrån olika 
infallsvinklar. Det är ett läromedel som med sina resonerande texter och engagerande 
uppgifter vill fungera som en inspiration för eleven att söka vidare, tänka efter, fun-
dera på egen hand och tillsammans med andra. Olof Franck är lektor i religionskun-
skap i Skövde och docent i religionsfilosofi. Han har skrivit ett flertal artiklar inom 
etik, genus och religionsvetenskap.  
 

3.5.2 Under samma himmel  
Boken Under samma himmel är en bok skriven av Ola Björlin, Ulf Jämterud 2013. 
Boken är gjord för kurserna religionskunskap 1 och 2. Den används i båda kurserna, 
där jag menar att kapitlet kristendom med största sannolikhet används inom kursen 
religionskunskap 1. Boken används på Rättviks gymnasium i Dalarna. Efter att ha 
avgränsat mig till att analysera böcker i närområdet frågade jag rektorn på gymnasie-
skolan i Rättvik vilken bok som användes i religionskunskap 1 och fick svaret Under 
samma himmel. Boken ger möjlighet till stor flexibilitet i planeringen av gymnasiesko-
lans religionskurser. Innehållet spänner över både Religionskunskap kurs 1 och kurs 
2 och kan även användas inom ämnesfördjupning. Ola Björlin är lärare vid Rud-
beckianska gymnasiet i Västerås. 2013 fick han Kungliga Vitterhetsakademins he-
derspris. Ulf Jämterud är lärare vid Bromma gymnasium och fick 2011 samma pris.  
 

3.5.3 Religion helt enkelt  
Boken Religion helt enkelt är skriven av Börje Ring 2013. Boken är gjord för kursen 
religionskunskap 1 och används på Leksands gymnasium i Dalarna. Efter att ha av-
gränsat mig till att analysera böcker i närområdet frågade jag rektorn på skolan vilken 
bok som användes i religionskunskap 1 och fick svaret Religion helt enkelt. Boken utgår 
från Sverige och det religiösa liv som finns här. I beskrivningen av religioner och 
livsåskådningar betonas att det aldrig finns ett enda svar på hur människor följer sin 
specifika övertygelse. Läromedlet finns i två versioner, en för lärare och en för elev. 
Börje Ring har tidigare skrivit flera böcker i religionskunskap och är nu verksam som 
lärare på Södra Latin i Stockholm.  
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4. Teori och begrepp 
  
Nedan har jag presenterat teori och begreppsdefinitioner för genus och sexuell lägg-
ning. Jag presenterar även teoretiska verktyg som tagits fram och sammanfattats uti-
från bakgrund och tidigare forskning som kommer nedan i kapitel fem. De teoretiska 
perspektiven har sedan använts i resultatdiskussionen.  

 

4.1 Genusbegreppet 
 

Yvonne Hirdman har skrivit boken Genus – om det stabilas föränderliga former. I boken 
finns ett kapitel som heter ”Det stereotypa genuskontraktet”, ett kapitel som är rele-
vant för min studie. Hirdman skriver att det finns stereotypa förställningar om vad 
som är manligt respektive kvinnligt. Man talar om hur förhållandet ska vara mellan 
manligt och kvinnligt. ”Han tar hand om henne, hon den mindre svagare, hon den 
barnafödande. Här handlar det inte i första hand om ”är” utan om ”göra/vara” och 
förmågan att föda blir hennes enda öde”33. Hirdman menar med andra ord att kvin-
nan presenteras i vissa könsroller, där hon förväntas vara exempelvis den svagare 
eller en moder. Hon belyser ett antal citat från olika personer och texter som exemp-
lifierar det. Exempelvis citerar hon Martin Luther som skriver att ”Gud har skapat 
mannen och kvinnan, kvinnan för att föda barn och föröka sig, mannen för att skaffa 
föda och skydd”34 . Eller Daniel Dafoe som skriver: ”Den stora användningen av 
kvinnan i ett samhälle är att de förser det med invånare som kan vara till nytta, och 
att de säkrar släktens fortlevnad”35. Hon pratar om genuskontraktet, en metafor om 
att kvinnan skriver på ett kontrakt om underlägsenhet för att kvinnan enligt naturla-
gen kan föda barn36. Det följer Cataharina Raudvere tankar som Holmström beskri-
ver i bakgrunden nedan. Det finns två olika uppfattningar av vad genusbegreppet är. 
Den första inriktningen är den essentialistiska inriktningen som hänger ihop med 
könet och den kvinnliga respektive manliga naturen och hur den anses var oföränder-
lig. Exempelvis att kvinnan alltid ses som moderlig och mannen som en jägare. Det 
är med andra ord medfödda egenskaper och kan kopplas till begreppen genus och 
sexuell läggning37.   
 
Det andra perspektivet är det konstruktivistiska perspektivet och handlar om hur 
genus är något konstruerat. Genus är något som utgår från en kontext, exempelvis 
social, kulturell eller historisk kontext. Att kön är något som konstrueras. Det är alltså 
inte de biologiska skillnader som ligger till grund för genusbegreppet, utan tolkningar 
av dem. Könsroller, förpliktelser och förtryck är med andra ord inte något som vi 
föds med utan det har snarare sin grund i ett socialt konstruerande av könet38. Raud-
vere skriver även i boken Stigma, status och strategier – genusperspektiv i religionsvetenskap 
att den tidigare kategoriseringen där kön sågs som något stabilt och naturligt har er-
satts av en diskussion om att kön är något konstruerat. Exempelvis skriver hon att 
Thomas Laqueur menar att ”De skillnader människor uppfattar som självklara och 
hur de strukturerar erfarenheter av skillnad i kunskapssystem, i allra högsta grad är 
historiskt och kontextuellt bundna”39 Det finns en vilja att skapa en icke-

                                                           
33 Hirdman 2003 s, 80 
34 Hirdman 2003 s, 78 
35 Hirdman 2003 s, 78-79 
36 Hirdman 2003 s, 82-84 
37 Holmström 2010 s, 5-6 
38 Holmström 2010 s, 6 
39 Raudvere 2006 s, 18 
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essentialistisk kontext där förståelse av genus/könet blir kulturell och socialt konstru-
erat40. ”Fortfarande konstrueras argument om kvinnors lämplighet och kapacitet 
grundade på vad man menar vara ”de naturliga förutsättningarna” och den naturliga 
ordningen”41  
 

4.2 Genus och sexuell läggning inom kristendomen 
  

Vad som anses kvinnligt respektive manligt är djupt rotat i den kristna traditionen 
enligt Hirdman. Man kan tala om en grunduppfattning om manlig förpliktelse som 
handlar om att ta hand om, sörja för och beskydda kvinnan. I äktenskapets urtext 
exemplifieras den teorin: ”Tager du denna kvinna att sörja för i nöd och lust? Tager 
du denna man att lyda och älska i nöd och lust?”42 Dessa stereotypa idealtypiska för-
ställningar känner vi igen från de flesta berättelser om världens skapelse, exempelvis i 
bibelns direkta genusregleringar där man bara finner kvinnans roll som barnafö-
derska, utan även som mannens hjälpreda och ”ting”. Det finns en slags kodifierad 
rättmätighet i könens ordning. ”Hur det bör vara mellan Man och Kvinna. Rimlig-
heten: Han tar hand om. I det har kvinnors villkor och möjligheter funnits. Han tar 
hand om” 43. Dock som jag tolkar Hirdman är detta omhändertagande ett begrepp 
som varierar i olika tider, klasser och perioder. Men det stereotypa kontraktet finns 
ändå närvarande.  
 

De stereotypa, idealtypiska kontraktet där Han har ansvaret, beskyddet, försörj-

ningen på sin sida och Hon har födandet, uppfödandet på sin, markerar tydligt 

könens skilda positioner och närmast kontrasterande förutsättningar. Vi ser di-

rekt hur detta kontrakt formar olika ontologiska/existentiella förutsättningar för 

paret.44  

 

Hirdman menar att man utifrån det osynliga kontraktet kan förstå kvinnans hand-
lande genom historien och in nutiden. Det handlar om ett skapande av han och hon, 
där genuskontraktets ideologi och praktik bygger vägar mellan könen, och det stereo-
typa genuskontraktet samverkar med andra strukturer i samhället 45. 

 

4.3 Normkritiskt perspektiv  
 
Irina Schmitt har skrivit ett kapitel i boken Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervis-
ning och utbildning i olika institutionella sammanhang – utbildningsvetenskaplig forskning vid 
Lunds universitet. Hon menar att normkritik kan förstås genom att ”Begreppet materi-
aliserar just ifrågasättandet av normer och därmed fokusen på reproduktion av makt 
istället för en fokus på de som minoriseras46, där begreppet kan hämta inspiration 
och kopplas till både genus och sexuell läggning. Normkritisk pedagogik utgår från 
en medvetenhet om maktrelationer och dess samspel inom specifika kontexter. Ex-
empelvis maktförhållanden inom genusmedvetenhet där man inte sällan förknippar 
synen på genus med kön. Med andra ord att man delar in kön i två grupper, kvinnan 
och mannen där dem uteslutande attraheras av varandra. ”Denna pedagogik ifråga-

                                                           
40 Raudvere 2006 s, 20 
41 Raudvere 2006 s, 18 
42 Hirdman 2003 s, 85 
43 Hirdman 2003 s, 87 
44 Hirdman 2003 s, 88 
45 Hirdman 2003 s, 90-96 
46 Schmitt 2014 s, 286 
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sätter med andra ord de maktfulla könsrelationerna och tyder dem genom en inter-
sektionell analys”47. För att förstå normkritik fokuserar Schmitt på idéer och praktiker 
som beskriver inkludering och exkludering, och som delas in i två analytiska  ut-
gångspunkter: Den ena är dekonstruktionen av föreställningen att grupper är homo-
gena och den andra är det intersektionella perspektivet. Det intersektionella perspek-
tivet handlar om hur olika typer av förtryck och maktrelationer samverkar där man 
genom olika begreppsapparater samverkar.48 Schmitt beskriver även likabehandlings-
logiken. ”Likabehandlingslogiken bygger på uppfattningen att likhet främjas bäst 
genom att olikheter inte påpekas. Denna syn underskattar dock maktrelationerna, 
vilka skapar diskriminering”49 
 
Det som gör dessa perspektiv relevanta för min läroboksanalys beskriver Schmitt på 
ett bra sätt, hon menar att ”Skolan som social plats inte bara verkar som rum för 
normering och förtryck utan även som rum för förändring av dessa normer”50, vilket 
då inkluderar framställan av genus och sexuell läggning i läroboken. Men vad är då 
norm? Schmitt menar att man genom normer pekar mot sådant som anses ”normalt” 
där det som inte faller in under normens ramar kan ses som icke-normalt, och kan då 
inom en granskning ses som kränkande eller diskriminerande.51 Med andra ord att 
normer i samhället avläses mot det som anses normalt. Exempelvis att ”Studier av 
svenska läromedel visar att ”annorlundahet” ofta (men inte alltid) positioneras som 
problematiskt och att ”det normala”, såsom heterosexualitet eller vit svenskhet, po-
sitioneras som positivt och tolerant”52. Det handlar om att dekonstruera gruppbe-
grepp och analysera maktrelationer där man öppnar för en normkritisk syn och 
heterogenitet.53  

  

4.4 Feministisk teologi utifrån tidigare forskning  
 

Feministisk teologi vill problematisera relationen mellan religion, kön och makt med 
målet att tolka traditionella androcentriska föreställningar, exempelvis att Gud upp-
fattas som en man. Att betrakta Gud som en man är samma sak som att ge stöd till 
den patriarkala ideologin. Detsamma gäller för den som vill ge Bibeln en auktoritär 
ställning som källa för tron, eftersom Bibeln är skriven av män, för män och till stor 
del tolkas av män. Redan från barnsben matas vi med en bild där Gud presenteras 
som en snäll äldre man. Sally McFague menar att begreppet ”Gud fader” kan utläsas 
och tolkas bildligt snarare än att Gud är av det manliga könet. ”Gud fader blir då en 
metafor för alla föräldrars kärlek till sina barn där syftet blir att beskriva Gud och 
termen fader i bibeln, och inte för att Gud skulle vara av det manliga könet. Om man 
tolkar feministisk teologi utifrån tre olika teologer kan man tolka begreppet på olika 
sätt. Gail Ramshaw och  Paul Smith menar att människan under historien ville köns-
bestämma Gud för att göra detta transcendentala väsen ”mer greppbart”. ”I det 
starkt patriarkaliska samhälle som rådde i främre Orienten vid tidpunkten för Bibelns 
nedtecknande var en stark fadersgestalt den enda metafor som kunde få människorna 
att uppfatta Gud som en allsmäktig varelse. John Cooper menar däremot att Gud 
benämns med maskulina attribut av det enkla skälet att Gud är maskulin. Dock inte 

                                                           
47 Schmitt 2014 s, 287 
48 Schmitt 2014 s, 287-290 
49 Schmitt 2014 s, 288 
50 Schmitt 2014 s, 290 
51 Schmitt 2014 s, 291-293 
52 Schmitt 2014 s, 296 
53 Schmitt 2014 s, 298 
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ur avseendet att Gud är en manlig människa, men i beskrivningar av Gud finner 
Cooper att den enda acceptabla benämningen på Gud är genom maskuliniteten, med 
skälet att Bibeln tydligt klargör detta. 
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5. Bakgrund/tidigare forskning  
 

För att kunna sätta in genus och sexuell läggning inom kristendomen i ett samman-
hang belyser jag nedan tidigare forskning som behandlar genus och sexuell läggning 
inom kristendomen. Jag ger även en bakgrund till hur genus kan framställas inom 
kristendomen i den svenska religionsläroboken. Alla arbeten avslutas med en summe-
ring. 

 

5.1 Genus och religion 
 

Jeanette Sky som har skrivit boken Genus och religion menar att kristendomen har en 
viktig roll i västerlandet. Dock ”Råder det inga tvivel om att kristendomens position 
som organiserad religionsform på många sätt är utmanad i det moderna Europa”54. 
Trots att religionen blir utmanad menar Sky att den är närvarande i vår kultur. Dels 
genom den aktiva tro inom befolkningen, men även att den finns där som en viktig 
del av olika kulturella yttringar. Den ständiga närvaron av kristna uttryck, exempelvis 
läroboken, ämnesplaner eller värdegrund visar hur religionen fortfarande existerar 
som en del av det kulturella arvet. ”Men som varje annan religion har också kristen-
domen utvecklat sin egen bild av förhållanden mellan könen som inte nödvändigtvis 
passar en modern blick. Samtidigt vill jag hävda att det moderna samhället har ärvt 
delar av sin förståelse av genus från just religionen”55. 

 

Jag tänker att relevansen för min studie är de nedärvda kristna värderingar som finns 
i samhället, och sannolikt då även i den svenska läroboken. Sky menar att de religiösa 
urkunderna är densamma som från kristendomens födelse, men att tolkningarna av 
dem är föränderliga. Men hur framställs genus inom kristendomen enligt Sky? Sky 
undersöker centrala genusperspektiv som kommer till uttryck i gamla och nya testa-
mentet där huvudpersonerna är Gud och hans söner. Det som är centralt i bibeln är 
det förhållande människan har till Gud, vilket liknar ett förhållande mellan far och 
son. Normen för människan är alltså makten mellan far och son.56 
 

Det är ett patriarkaliskt system som utmejslas, där kommunikationen i stort sett 

sker mellan en manlig gud och en människa av hankön, och där den äldste, gu-

den eller fadern, har makt över sina söner, människorna, och deras barn och 

kvinnor 57. 

Vidare skriver Sky att mycket av den forskning som bedrivits om genus inom kris-
tendomen är gjord av män. På det empiriska planet förbises eller behandlas utgångs-
punkten för kvinnor i frågor utformade i förhållande till studier gjorda av det manliga 
könet. ”Det som männen valt att teckna ner säger mer om männens intresse och syn 
på kvinnor än om kvinnornas egna val, avsikter och tolkningar”58. Citatet ovan menar 
jag kan appliceras till min läromedelsanalys och en hermeneutisk ansats, och då ge-
nom läromedelsförfattarens förförståelse, men även min förförståelse och plats i 
världen i form av man. Sky beskriver alltså hur maktstrukturer och patriarkaliska syn-
sätt byggts upp under kristendomens historia och hur de utifrån begreppet intersekt-
ionalitet, påverkat hur genus framställs inom kristendomen. Kristendomen och mas-
kulinitet har förändrats genom åren, dock har manlighet och dess koppling till religi-

                                                           
54 Sky 2007 s, 51 
55 Sky 2007 s, 53 
56 Sky 2007 s, 52-56 
57 Sky 2007 s, 55-56 
58 Sky 2007 s 74 
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ositet inte försvunnit under vår egen tid. Idealen finns fortfarande, menar Sky. Av-
slutningsvis skriver hon att genusmodeller och feministteologin funnits genom åren 
inom kristendomen, men att många försöker förena mansidealet med kristendomens 
lära59. 
 

4.1.1 Summering  
Sky beskriver hur den ständiga närvaron av kristna uttryck, exempelvis i läroboken, 
ämnesplaner eller värdegrund visar hur religionen fortfarande existerar som en del av 
det kulturella arvet. Det som är centralt i bibeln är det förhållande människan har till 
Gud vilket liknar ett förhållande mellan far och son. Normen för människan är alltså 
makten mellan far och son där det finns maktstrukturer som påverkar hur genus 
framställs inom kristendomen och de ideal om vad som är manlig respektive kvinn-
ligt. Ideal som fortfarande finns inom den kristna traditionen.  
 

 

5.2 I enlighet med skolans värdegrund: En granskning av hur et-
nisk tillhörighet, funktionshinder, kön, religion och sexuell 
läggning framställs i ett urval av läroböcker.  

 

I enlighet med skolans värdegrund är en rapport som granskat ett urval av läroböcker som 
används i den svenska skolan, där kön och sexuell läggning är två av begreppen som 
granskats. Dessa två begrepp granskas inte enbart i religionskunskapsläroboken, utan 
även i böcker inom No – ämnena och olika So – ämnen. Dock finner jag relevansen i 
de utgångspunkter som forskarna utgår ifrån i sina studier. Granskningen är genom-
förd av skolverket på uppdrag från regeringen där syftet är att analysera läroböcker 
”med avseende på i vilken omfattning och på vilka sätt de avviker från läroplanens 
värdegrund”60. Eventuella uttryck för diskriminering och andra former av kränkning-
ar inom begreppen kön och sexuell läggning som forskarna kommer fram till är det 
jag har belyst. Tidigare forskning gällande genus och sexuell läggning i läroboken 
verkar vara ytterst begränsad. Man hänvisar endast till en tidigare studie gällande ge-
nus, en studie skriven av Moira von Wright (1991) som heter När kan man tala om 
jämställdhet i läromedel? Hon analyserar ett urval av fysikläroböcker där det förekom-
mer stora variationer mellan de texter hon analyserat. De flesta av böckerna är varken 
genuskänsliga eller genusmedvetna, samt att de bidrar till att återskapa traditionella 
och stereotypa könsrollsmönster.61 Frågor som forskarna utgått ifrån i studien är:  
 

1. Vad säger lärobokstexten/bilderna explicit om kön och sexuell läggning?  
2. Vilka meningar/innebörder lägger lärobokstexten/bilden i relation till genus 

och sexuell läggning? 
3. Hur presenteras/gestaltas/konstrueras genus och sexuell läggning? 
4. Finns det exempel på resonemang som försöker överskrida stereotyper?62 

 
Det är Britt-Marie Berge och Göran Widding som genomfört studien angående kön. 
De skriver att läroböckernas starka ämnesfokus leder till att böckerna oftast uteläm-
nar könsperspektivet. Man hänvisar oftast till människan snarare än könstillhörighet, 
men när människan väl intar ett kön i konkreta exempel framträder det oftast en 
man. I religionsläroböckerna har alla de utvalda böckerna kommentarer gällande kön. 

                                                           
59 Sky 2007 s, 85-89 
60 Skolverket 2006 s, 6 
61 Skolverket 2006 s, 12-14 
62 Skolverket 2006 s, 16 
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”Liksom i de övriga läroböckerna lyser dock situationen för transpersoner även med 
sin frånvaro i majoriteten av läroböcker i religionskunskap”63.  
 

Då texter som används i religiösa sammanhang huvudsakligen är utarbetade av 

män och i de flesta fall har män på de högsta positionerna inom de religiösa 

samfunden, blir även de bekönade exemplen dominerande av män i läroböcker-

na. Läroboksförfattarna gör dock mer eller mindre seriösa försök att kommen-

tera detta faktum.64  

 

Två av böckerna i religionskunskap visar på ett föredömligt sätt hur genus kan ge-
nomsyra en hel lärobok, samt hur författarna gör seriösa försök att kommentera ge-
nus i vissa kapitel. De övriga analyserade böckerna följer huvudtrenden att enbart 
belysa genus i vissa små kapitel där de ligger som öar utan uppföljning. Det saknas 
kritisk reflektion om kön, samt att det finns kvinnokränkande citat, som lärare 
tvingas läsa upp i klassrummet65. Det andra begreppet som analyseras och som har 
relevans för min studie är sexuell läggning. Forskarna Håkan Larsson och Maria 
Rosén som undersöker begreppet sexuell läggning i läroböckerna menar att inom 
religionskunskapen behandlas frågor kring sexualitet på ett hyfsat systematiskt sätt. 
Frågorna behandlar oftast samband mellan diskussioner och etiska ställningstagan-
den66. De ”pekar på att de heterosexuella relationernas villkor är väl beskrivna i relig-
ionsböckerna, men sällan problematiseras. De finner få undantag till de berättelser 
och bilder av kärnfamiljer som passerar revy när etiska frågor som rör familjen”67. 
Gemensamt för de granskade läroböckerna är att läggning är något man har, medan 
exempelvis homosexuell är något man är68. 
 

Frågor om sex eller på något sätt relaterade till sex, behandlas, förutsätts heterosexuali-

tet om inget annat anges. Kärlek, intimitet och sexualitet innebär kärlek, intimitet och 

sexualitet mellan kvinna och man, annars är benämningen uttryckligen homosexualitet 

eller homosexuell kärlek. 69 

 

Avslutningsvis sammanfattar skolverket de olika studierna. De menar att läroböcker 
ställer stora krav på oss lärare, där man i enlighet med värdegrunden ska diskutera 
och analysera de mål som kursplanen sätter upp. Risken är annars stor att fördomar 
befästes, snarare än att de problematiseras. Något som jag kopplar till mitt syfte om 
hur genus och sexuell läggning framställs. Skolverket menar även att många läro-
böcker i studierna visar brister eller avsaknad av olika perspektiv. Exempelvis när 
Larsson och Rosén menar att ingen av de läroböcker de granskat utvecklar en ansats 
där man belyser formandet av olika sexualiteter70. Den föreliggande granskningen 
visar även på att det finns många exempel på diskriminerande, stereotypa och onyan-
serade framställningar av olika grupper, exempelvis genus71. 
 

                                                           
63 Skolverket 2006 s, 28 
64 Berge, Widding 2006 s, 28 
65 Berge, Widding 2006 s, 28-30 
66 Larsson, Rosén 2006 s, 37-39 
67 Larsson, Rosén 2006 s, 39 
68 Larsson, Rosén 2006 s, 38-41 
69 Larsson Rosén 2006 s, 40 
70 Skolverket 2006 s, 45 
71 Skolverket 2006 s, 50-51 
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5.2.1 Summering  
Studien avser att undersöka i vilken omfattning och på vilka sätt olika begrepp avvi-
ker från läroplanens värdegrund. De två begreppen som har relevans för min studie 
är kön och sexuell läggning. Det man kommer fram till är att läroböckernas starka 
ämnesfokus leder till att böckerna oftast utelämnar könsperspektivet. Man hänvisar 
oftast till människan snarare än könstillhörighet, men när människan väl bekönas i 
konkreta exempel framträder den oftast som en man. Skolverket menar att många 
läroböcker saknar perspektiv där det finns många exempel på hur genus och sexuell 
läggning framställs på ett diskriminerande, stereotypt och onyanserat sätt.  
 

5.3 Kristendomen ur ett genusperspektiv. En granskning av ett ur-
val läromedel i religion för gymnasieskolan 

 

Syftet med Holmströms examensarbete har varit att göra en läromedelsanalys ur ett 
genusperspektiv i ämnet religion, med inriktning på kristendomen. Undersökningen 
är en kvalitativ läromedelsstudie. Den är skriven av Sofia Holmström på Göteborgs 
universitet 2010. Holmström börjar beskriva olika teoretiska utgångspunkter och 
begrepp som hon kommer att utgå från i sin studie, där ett av dem är begreppet ge-
nus. Holmström skriver att Cataharina Raudvere menar att genus är ett uppmärk-
sammat område i dagens samhälle, men att genom historien har kvinnan varit osyn-
liggjord. Genusforskningen tog fart under 1960-talet och det moderna samhället där 
kvinnor får både rösträtt och allmän skolgång växer fram. Det finns olika uppfatt-
ningar om vad genusbegreppet är, dock menar Holmström att man kan dela in dem i 
två olika perspektiv. Den första inriktningen är den essentialistiska inriktningen 
hänger ihop med den kvinnliga respektive manliga naturen och hur den anses var 
oföränderlig. Exempelvis att kvinnan alltid ses som moderlig och mannen som en 
jägare. Det är med andra ord medfödda egenskaper. Det andra perspektivet är det 
konstruktivistiska perspektivet och handlar om hur genus är något konstruerat. Nå-
got som utgår från en kontext, exempelvis social, kulturell eller historisk kontext, 
med andra ord ett intersektionellt perspektiv. Holmström lyfter fram ett antal fors-
kare som alla ger bilden av att kön är något som konstrueras. ”Det är alltså inte de 
biologiska skillnader som ligger till grund för genusbegreppet, utan tolkningar av 
dem”72. Könsroller, förpliktelser och förtryck är med andra ord inte något som vi 
föds med utan det har snarare sin grund i ett socialt konstruerande av könet73. 

  

Holmström söker systematiskt svar utifrån genustrappan, och då bok för bok och 
kapitel för kapitel där hon beskriver om/hur innehållet förhåller sig genusneutralt 
eller inte, och då med olika resultat. De böcker som undersöks är Söka svar, religions-
kunskap för gymnasiet, Religion och sånt, och Religion A och B 2000 där resultatet redovisas 
via en diskussionsdel. Böckerna skiljer sig åt gällande genusmedvetenhet som jag 
tolkar Holmström. Hon beskriver exempelvis hur boken Söka svar förhåller sig ge-
nusmedvetet där både kvinnor och män får plats i boken. Dock finner jag det intres-
sant att hon ändå ifrågasätter avsaknaden av en ifrågasättande diskussion då kristen-
domen är präglad av en patriarkal maktstruktur. ”Att författarna undviker att göra 
detta och istället neutraliserar texten kan jag uppleva som lite ”försiktigt” ur ett ge-
nusperspektiv”74. Vidare skriver Holmström att vissa av läromedlen framställer Gud 
som manlig och att kvinnliga förebilder försvinner i urvalsprocessen, vilket då gör att 
vissa böcker inte når upp till läroplanens (Lpf94) krav om jämställdhet. Problemati-

                                                           
72 Holmström 2010 s, 6 
73 Holmström 2010 s, 5-6 
74 Holmström 2010 s, 33 
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ken som jag tolkar Holmström är att Gud ofta presenteras som man, exempelvis 
”Gud är fadern” eller ”Han är allsmäktig”, boken framställer med andra ord Gud 
inom kristendomen som manlig. Ett annat återkommande problem är att kvinnans 
underordnade roll inte lyfts fram, och eller problematiseras, vilket jag menar kan ses 
som både ett urvals – samt framställningsfokus av genus inom kristendomen. Att 
kvinnan och kvinnliga förbilder även framställs stereotypt, där dem beskrivs som 
trygga mödrar spär bara på fördomar om vad som är kvinnligt enligt Holmström75.     
 
Avslutningsvis menar Holmström att även om de flesta läromedel som hon granskat 
inte når upp till läroplanens krav om jämställdhet enligt henne, så tar de flesta läro-
medlen upp könsaspekten, men de är dåliga på att följa upp den i texten. ”Det är 
också just för att många läromedel är ojämna ur ett jämställdhetsperspektiv, som de 
inte lyckas nå upp till kraven i Lpf94”76. Holmström skriver att: 
 

Enligt Sky är det vanligt att mannen synliggörs i stora delar av läromedlen, och 

att om genus tas upp och problematiseras så sker det just i ett specifikt kapitel 

om kvinnan som kommer i slutet av kapitlet/boken. Detta signalerar att ”männi-

skan” är en man, och att religion främst har med män att göra. När man talar om 

”de kristna” är det män som avses, och kvinnan blir i första hand just kvinna”77. 

 

4.3.1 Summering  
Holmström menar att begreppet genus kan förstås utifrån det essentialistiska och det 
konstruktivistiska perspektivet där kön exempelvis konstrueras. Det är alltså inte de 
biologiska skillnader som ligger till grund för genusbegreppet, utan tolkningar av dem 
eller att kvinnliga respektive manliga naturen och hur den anses var oföränderlig Med 
den utgångspunkten analyserar Holmström ett urval av böcker där hon kommer fram 
till att vissa av läromedlen framställer Gud som manlig och att kvinnliga förebilder 
för-svinner i urvalsprocessen. Ett annat återkommande problem är att kvinnans un-
derordnade roll inte lyfts fram, och eller problematiseras samt att det vanligt att man-
nen synliggörs i stora delar av läromedlen, och att om genus tas upp och problemati-
seras så sker det just i ett specifikt kapitel om kvinnan som kommer i slutet av ka-
pitlet/boken. 

 

5.4 Fader Vår eller Moder Vår: en kritisk granskning av genus-
perspektivet i det kristna gudsspråket 

 

Fader vår eller moder vår ett examensarbete skrivet av Rezkar Atroshi på högskolan i 
Gävle. En del av syftet med studien som jag anser vara relevant för min studie är att 
besvara varför den kristna guden beskrivs i manliga termen. Atroshi menar att Gud 
benämns som far, kung och herde i bibeln, men när man granskar Guds egna utsagor 
finns det inget som pekar på någon könstillhörighet. ”Trots detta porträtteras Gud 
ofta inom kristen konst – och även inom sekulariserade medier och filmer – som en 
äldre man med långt skägg och djup röst. Redan från barnsben matas vi alltså med en 
bild av Gud som en snäll, äldre man”78. Vidare beskriver Atroshi feministisk teologi 
och hur den kan betrakta Gud som en man, vilket är samma sak som att ge stöd till 
den patriarkaliska ideologin såväl som en mängd andra former av förtryck. ”Det-
samma gäller för den som vill ge Bibeln en auktoritär ställning som källa för tron, 

                                                           
75 Holmström 2010 s, 32-35 
76 Holmström 2010 s, 35 
77 Holmström 2010 s, 35 
78 Atroshi 2010 s, 10 
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eftersom Bibeln är skriven av män, för män och till stor del tolkas av män”79. Vidare 
belyser författaren vilken kunskapsbas könsbestämningen av Gud vilar på. Han me-
nar att under tiden kristendomen uppkom var nästan alla samhällen patriarkala, och 
att Gud då förknippades med en man eller fader var en naturlig väg att gå. ”Mannens 
position var i så gott som alla avseenden överlägsen kvinnans och därmed blev det 
också naturligt att tänka sig en allsmäktig Gud som en fadersfigur”80. Dock är det inte 
hela sanningen. Atroshi belyser hur flera teologer menar att kristendomens teologiska 
språk bör läsas metaforiskt snarare än bokstavligt. Sally McFague menar att begrep-
pet ”Gud fader” kan utläsas och tolkas bildligt snarare än att Gud är av det manliga 
könet. ”Gud fader blir då en metafor för alla föräldrars kärlek till sina barn där syftet 
blir att beskriva Gud och termen fader i bibeln, och inte för att Gud skulle vara av 
det manliga könet. 81 Undersökningen utgår från tre teologers (Ramshaw, Smith och 
Cooper) ståndpunkter i frågan varför den kristna Guden beskrivs i manliga termer. 
Det Atroshi kommer fram till är att Ramshaw menar att människan under historien 
ville köns-bestämma Gud för att göra detta transcendentala väsen ”mer greppbart”. 
”I det starkt patriarkala samhälle som rådde i främre Orienten vid tidpunkten för 
Bibelns nedtecknande var en stark fadersgestalt den enda metafor som kunde få 
människorna att uppfatta Gud som en allsmäktig varelse”82. Något som Smith håller 
med om: Att kalla Gud sin mor i en kultur där det kvinnliga könet tillhörde mannen 
känns orealistiskt.  
 

Gud benämns med maskulina attribut av det enkla skälet att Gud är maskulin. 

Dock inte ur avseendet att Gud är en manlig människa, men i beskrivningar av 

Gud finner Cooper att den enda acceptabla benämningen på Gud är genom 

maskuliniteten, med skälet att Bibeln tydligt klargör detta83. 

  
Med andra ord är Cooper av en annan uppfattning än Ramshaw och Smith, något 
som citatet ovan belyser. Vidare beskriver Atroshi att Gud alltid varit central inom 
kristendomen, men det är först de senaste 20 åren som man har börjar ifrågasätta 
hens könstillhörighet. Dock kan man förstå och tolka guds könstillhörighet utifrån 
ens teologiska övertygelse som jag tolkar det. Konservatismen anser att Gud är mas-
kulin, något annat skulle helt gå emot kristen tro. Medan feminismen och moderat-
konservatismen kan mena att Gud som maskulin mer är ett resultat av ett historiskt 
patriarkalt samhälle.84    
 

4.4.1 Summering  
Studien handlar om genusperspektivet i det kristna gudsspråket där man försöker 
besvara varför den kristna Guden framställs i manliga termer. Gud framställs ofta 
inom kristen konst – och även inom sekulariserade medier och filmer – som en äldre 
man med långt skägg och djup röst. Dock diskuterar Atroshi att under tiden kristen-
domen uppkom var nästan alla samhällen patriarkaliska, och att Gud då förknippades 
med en man eller fader var en naturlig väg att gå. Med andra ord menar Atroshi att 
det kan finnas flera olika anledningar till att Gud benämns som manlig. De exemplen 
han belyser är att: begreppet ”Gud fader” kan utläsas och tolkas bildligt snarare än att 
Gud är av det manliga könet. Även att människan under historien ville könsbe-

                                                           
79 Atroshi 2010 s, 12 
80 Atroshi 2010 s, 14 
81 Atroshi 2010 s, 15 
82 Atroshi 2010 s, 34 
83 Atroshi 2010 s, 34-35 
84 Atroshi 2010 s, 36-38 
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stämma Gud för att göra detta transcendentala väsen mer greppbar. Men också att 
konservatismen anser att Gud är maskulin, något annat skulle helt gå emot kristen 
tro.  
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6. Analys/Resultat   
 

Jag har i min analys analyserat de utvalda kristendomskapitlen i varje lärobok, det har 
jag gjort utifrån en hermeneutisk ansats, samt en visuell textanalys. Efter omläsning 
är varje lärobok samt varje frågeställning presenterade var för sig där de avslutas med 
en sammanfattande kommentar. Böckerna är analyserade utifrån frågeställningarna: 
Vad säger lärobokstexten/bilderna explicit om genus och sexuell läggning? Vilka 
meningar/innebörder lägger lärobokstexten/bilden i relation till genus och sexuell 
läggning? Finns det exempel på resonemang som försöker överskrida stereotyper? 
Frågeställningarna är inspirerade från tidigare forskning där tanken är att rimligen 
underlätta jämförelser mellan mitt material och analyser av tidigare läroböcker. Frå-
gan: Hur presenteras/gestaltas/konstrueras genus och sexuell läggning? besvaras i 
resultatdiskussionen.  
 

6.1 Lika och unika  

 

6.1.1 Vad säger lärobokstexten/bilderna explicit om Genus och sexuell lägg-
ning? 

Det enda som explicit beskriver genus eller sexuell läggning i kapitel är när Franck, 
som jag beskriver nedan gestaltar en Pride parad i bildform, där han under bilden 
skriver att man inom kristendomen kan hitta argument både för och emot samkö-
nade äktenskap. 85  
 

6.1.2 Vilka meningar/innebörder lägger lärobokstexten/bilden i relation till genus 
och sexuell läggning? 

”I boken Lika och Unika presenteras eller diskuteras nästan inte alls begreppen genus 
och sexuell läggning. Läsaren får tolka innebörden av kvinnligt och manligt själv ge-
nom att läsa ”mellan raderna”. Exempelvis när Franck frågar sig om det är bra eller 
dåligt om en religion kan rymma många olika etiska uppfattningar. Han illustrerar sin 
fråga med en bild som föreställer en pride-parad. Under bilden står det: ”Inom kris-
tendomen kan man hitta argument både för och emot samkönade äktenskap”86. Bil-
den är tagen i ett exkluderande ovanifrånperspektiv och innehåller en grupp med 
människor av båda könen, där fyra kvinnor går längst fram i tåget. Jag får som be-
traktare en position där jag ser ned på de avbildade. När kvinnan för första gången 
avbildas i kapitlet är det i form av ett ovanifrån perspektiv och i form av exkludering, 
vilket är intressant för att se hur genus konstrueras. 

 
Vidare inleds kapitlet kristendomen med en text som belyser hur den kristna tradit-
ionen inleds med att Gud sänder sin son Jesus för att frälsa människan, där möjlig-
heter ges till henne att återskapa en god relation till honom. Den första sidan i ka-
pitlet om kristendom har enligt mig en viss handlingskraft då den presenterar man-
nen som frälsare inom kristendomen87. Vidare i läroboken kommer kristendomens 
ursprung. Där belyses att allt utgår från Jesus. Han presenteras som Guds son, men 
även som en man av gudomlig natur. Denna gudomliga natur ”Ligger till grund för 
mycket av den kristna förkunnelsen som satt fokus just på hoppet om ett liv efter 
döden”88. Kopplat till texten finns en bild där Jesus står med händerna i luften i per-

                                                           
85 Frack 2011 s, 266-267 
86 Franck 2011 s, 266 
87 Franck 2011 s, 248 
88 Franck 2011 s, 249 
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spektiv rakt framifrån. Dock ger bilden inte en känsla av tillhörighet eller jämlikhet. 
Jag tolkar bilden som om att Jesus är något ”större” än mig själv, något allsmäktigt, 
en känsla av symbolisk handlingskraft. Bilden kombinerat med texten konstruerar 
Jesus som en Gud, och då en manlig Gud, vilket följer den förförståelse jag gick in 
med i texten. Läser man vidare i texten försöker författaren ge en alternativ syn på 
Jesus, exempelvis historieforskningens syn på Jesus. Inledningen av kapitlet konstrue-
rar kristendomen som mansdominerad, det enda som skrivits eller belyst det kvinn-
liga könet är när Franck skriver att ”Enligt kristen tradition blir Jesus till genom Guds 
ande uppfyller hans judiska mor”89.  
 
Historieforskningens syn på Jesus presenteras via ett antal exempel på män som fun-
nits i Jesus liv, och därmed det som berättats eller skrivits om honom. Exempelvis 
står det att: 
 

Aposteln Paulus, den första kristne missionären, skrev en rad brev som återfinns 
i Nya Testamentet, och dessa är, med ett par undantag, daterade som äldre än 
evangelierna. Där kan man läsa att Paulus har haft direkt kontakt med Jesu lär-
jungar och dessutom med Jesu bröder90. 

 
Urvalet blir här att påvisa männens påverkan i Jesus liv och dess roll i historieforsk-
ningen. Man väljer att presentera ett antal män och då utelämna kvinnans eventuella 
roll, eller åtminstone föra en diskussion om kvinnans påverkan. Bilden som skildrar 
historieforskningens syn på Jesus avbildar Aposteln Petrus när han korsfäst upp och 
ned, och där två män spikar fast honom. Alla tre avbildas som äldre män med skägg, 
där bilden reflekterar den tillhörande texten. Bilden är tagen i ett inkluderande per-
spektiv, perspektivet rakt framifrån. Utifrån ett genusperspektiv tilldelas aktören män 
en maktposition och en mer viktigt version av världen. Man konstruerar mannen 
som det centrala inom kristendomens ursprung och historia, och kvinnan osynliggörs 
eller gestaltas som moder91. 
 
Ytterligare ett exempel på hur genus konstrueras/presenteras inom kristendomen i 
läroboken är när Franck beskriver Gud som manlig. Om jag utgår från min förvänt-
ningshorisont tänker jag att när Gud beskrivs som fader i texten bekräftar det min 
förförståelse för hur Gud ”brukar” beskrivas. ”Var han mänsklig, var han gudomlig – 
eller var hans natur att betrakta som både och? Vid det första kyrkomötet beslöts att 
Treenighetens, fader, son och ande skulle betraktas som likvärdiga med hänsyn till 
gudomligheten.”92. Med andra ord beskrivs Gud som en man, men även beskrivs 
Jesus som en Gud. Konstruktionen av Gud som man är något som bekräftas under 
rubriken Gudsbegrepp som finns i texten93. Till texten avbildas Jesus som en Gud i 
ett inkluderande nedifrånperspektiv där Franck frågar sig hur berättelsen, att Jesus 
kan gå på vatten ska tolkas94. 
 
Franck ställer sig även frågan hur Gud ska tolkas, men inte utifrån ett genusperspek-
tiv. Utan Gud beskrivs utifrån rollerna Fadern, Sonen och Anden. Till beskrivningen 
av Gud finns en bild där Jesus är uppspikad på korset och Gud ser ut att komma ned 
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från himlen för att ta hand om Jesus. Gud är här avbildad snett nedifrån och då som 
en äldre man med kungakrona och skägg. Bilden inkluderar män i den sociala gemen-
skapen inom kristendomen, men exkluderar kvinnan, och perspektivet snett nedifrån 
ger makt till den avbildade.95 Citatet nedan tycker jag speglar mitt resonemang: 
 

Ingen har sett Fadern, utom den som har kommit från Gud”, heter det i Johan-
nesevangeliet. Människan kan alltså inte se eller fullt ut förstå vad eller vem Fa-
dern är. Det kan däremot Sonen, det vill säga Jesus, som är ”den som kommit 
från Gud”. Jesu liv och verksamhet vittnar om vem Fadern är, och Jesus uppfatt-
tas här inte bara som en människa - utan även som gudomlig96. 

 

Även citatet nedan ger bilden av att kristendomen kan ses som en manligt betingad 
religion, där det manliga könet presenteras och konstrueras i maktpositioner i läro-
bokstexten.  
 

Där kan man läsa om hur apostlarna med Petrus i spetsen bildar och formar ur-
församlingen, den gemenskap av troende som är den historiska grunden för se-
nare tiders utveckling av församlingar, kyrkor och kristna traditioner97.   

 

När det kvinnliga könet presenteras görs det i ett mindre sammanhang. Det står ”Att 
några kvinnor återvänder till Jesu grav efter hans död”98. Diskussion, resonemang 
och presentation kring kvinnans roll lyser med sin frånvaro. Dock presenteras Eva 
och hur hon och Adam drivs ur lustgården. ”Adam och Eva räknas som de två första 
människor, från vilka resten av mänskligheten har sitt ursprung”99. Ett citat som ge-
staltar även kvinnan i en maktaspekt inom kristendomen. Till detta finns en bild där 
Satan avtecknas. Även Satan avtecknas som manlig, och då som en äldre manlig 
ängel som satte sig emot Gud. Bilden uttrycker en lite svagare exkludering där Satan 
ses från sidan och där han lägger huvudet bakåt. Utifrån ett genusperspektiv present-
eras han krigsutrustad och ger ett maskulint uttryck100. Ett maskulint uttryck menas i 
detta fall en bild på en manlig, muskulös människa i krigsutrustning. Man konstruerar 
det manliga könet till både makthavare och krigare.   
 
Vidare i boken kommer rubrikerna Etik och Samhälle. Det första man ser är en stor 
bild av en pojke som pussar på en hund i ett perspektiv från sidan. Urvalet av denna 
bild utifrån ett genusperspektiv gestaltas ännu en gång det manliga könet. Texten 
som tillhör bilden beskriver hur ”Det kristna kärleksbudskapet omfattar även djur” 
och ”Guds kärlek till alla varelser kan människor välja att återspegla genom att visa 
omsorg om djuren”101. Jag som läsare kopplar med andra ord ihop kristen etik och 
moral med hur en pojke avbildas som kärleksfull djurvän. Tolkningen görs som en 
del av tolkningsprocessen. Denna del av texten tolkas utifrån att min förförståelse 
förändrats där jag förväntar mig att bilden ska framställa mannen som en central del 
av kristendomen och i detta fall inom kristen etik. Efter omläsning där en helhetsbild 
finns förändras deltolkningen, och bilden framställs nu som mer neutral ur ett genus-
perspektiv. Däremot handlar resten av texten under rubriken etik om på vilket sätt 
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kristen etik utgår från Gud och/eller Jesus. Det är kärleken till Gud och medmänni-
skor som står i centrum enligt Jesus.102   
f 

Vissa teologer har menat att det kristna kärleksbudskapet, så som det är gestaltat i 
Jesus och hans verksamhet, kan ge en stark och tydlig inspiration att handla rätt 
och göra gott. Andra har nog menat att kristen tro i sak inte tillhandahåller 
någonting i moraliskt hänseende som inte skulle kunna vara tillgängligt också 
utan en sådan tro103. 

 
På en av de sista sidorna avbildas Heliga Maria, Jesu moder. Hon avbildas som en 
ung och vacker kvinna. Bilden är tagen rakt framifrån och är inkluderande. Bilden ger 
mig en känsla av lugn och tillit till den avbildade. Man ser Heliga Maria titta nedåt 
samtidigt som hon ber. Man får känslan av tillhörighet av den avbildades sociala 
värld. Texten som tillhör bilden beskriver Maria som särskilt viktig för en rad orto-
doxa och katolska högtider. Detta är första gången i kapitlet urvalet faller på att pre-
sentera en kvinnlig gestalt och det kvinnliga könet framställs som en viktig del av 
kristendomen och dess traditioner. ”Särskild viktig är Jesu mor Maria – gudsföders-
kan som hon kallas i ortodoxa sammanhang. Hennes födelse och upptagande till 
himmelen firas i både ortodox och katolsk tradition”104. När kvinnan framställs i text 
och bild är det som en ung vacker kvinna, som ger ett moderligt intryck både i bild 
och i text (Jesu moder). Med andra ord är innebörden att kvinnas roll uttrycks i 
sammanhang som moder, där man även följer mönster för hur utseendet för kvinno-
ideal ser ut.  
 
Avslutningsvis i kristendomskapitlet kommer rubrikerna traditioner och kristna i 
Sverige. Franck belyser hur högtiderna utgår från Jesus liv. Kvinnan nämns i förbifar-
ten, och då utan att tilltalas vid namn. ”Några kvinnor återvänder till Jesu grav och 
finner att den är tom.”105 Bilden som tillhör texten visar åtta yngre kvinnor under ett 
luciafirande. Bilden är tagen från sidan, vilket kan tolkas som en svag exkludering. 
Dock uttrycker bilden en viss gemenskap och hur det kvinnliga könet är en del av de 
kristna traditionerna. Tolkning utgår här från de tidigare deltolkningarna, där bilden 
visas i sammanhanget av en kristen tradition, vilket inte följer den helhetsbild de 
andra deltolkningarna beskriver. Texten under bilderna är däremot exkluderande. Det 
står att ”Luciafirande är egentligen inte en riktigt kristen tradition men kopplas ihop 
med julen här i Sverige.” 106 Utgångspunkten i min tolkningsprocess hade kunnat 
tolkas som att bilden på luciafirandet där endast det kvinnliga könet finns med, ut-
trycker en aktör som symboliserar en högtid som egentligen inte är en kristen tradit-
ion. Man presenterar kvinnans närvaro i den kristna traditionen, men då i ett exklu-
derande sammanhang.  
 

6.1.3 Finns det exempel på resonemang som försöker överskrida stereotyper? 
Nej. Jag kunde inte hitta några resonemang där man försöker överskrida stereotyper. 
 

6.1.4 Sammanfattade kommentarer 
I kapitlet kristendom i boken Lika och unika presenteras män ofta i maktpositioner, 
där man konstrueras utifrån vissa könsideal, vissa mansroller exempelvis krigare och 
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Gud. Dessutom presenteras mannen som äldre män med skägg och gestaltas i sam-
manhang där makt inom kristen tradition presenteras. Kvinnans roll presenteras näs-
tan inte alls. Men när kvinnan väl synliggörs är det i form av unga ”vackra” kvinnor, 
som konstrueras in i modersrollen, och då i exkluderande sammanhang, exempelvis 
när man gestaltar kvinnan under ett luciafirande som egentligen inte är en riktigt kris-
ten tradition enligt Franck. Bilderna på män är oftast gestaltade i det inkluderande 
underifrånperspektiv, medan bilderna på kvinnan är tagna i mer exkluderande per-
spektiv. Jag saknar resonemang som försöker överskrida stereotyper. Exempelvis 
resonemang kring hur kvinnan avbildas som ung och vacker, medan mannen oftast 
avbildas som en äldre man med skägg. Eller diskussioner kring hur mannen fram-
ställs inom maktprocesser och kvinnan framställs som moderlig. Det saknas även 
delar där genus inom kristendomen tas upp på ett explicit sätt och där begreppet 
genus innebörd exemplifieras. Jag menar även att sexuell läggning är ett begrepp som 
författarna nästan helt utelämnat från texten.   
 

6.2 Religion helt enkelt   
   

6.2.1 Vad säger lärobokstexten/bilderna explicit om genus och sexuell lägg-
ning? 

Ett av kapitlen i boken heter ”Man och kvinna i kristendomen”. Boken belyser att 
det inte är lätt att beskriva kvinnans och mannens ställning inom kristendomen ef-
tersom det skiftar så beroende på vem man frågar. Boken reflekterar över kvinnans 
roll inom kristendomen där den kristna kvinnan inte är mer olik än andra kvinnor. 
Vidare framställs kvinnan som en viktig del av kristendomen när man skriver att Je-
sus var radikal för sin tid. Han bidrog till att höja kvinnans status. ”Han lät en kvinna 
berätta att han var Messias, i en tid då kvinnors vittnesmål i domstol inte hade något 
värde”107. Dock skriver Ring att det i kyrkans historia nästan enbart varit män i led-
ningen.108 Här presenterar man genus utifrån både det kvinnliga och manliga könet, 
men där slutsatsen ändå landar på att det är mannen som varit och är central i den 
kristna traditionen.  
 

Maria och Josef var förlovade, men de hade inte börjat leva ihop. Trots det blev 
Maria med barn och Josef var inte far till barnet. Josef ville då i tysthet lämna 
henne, men ändrade sig och tog hand om Maria och det väntade barnet Jesus. Jo-
sef blev på så sätt en manlig förebild som väckte frågor om hur en man ska 
vara109. 

 
Citat ovan kan tolkas på olika sätt. Dels väljer man att presentera en kvinna i sin ur-
valsprocess och då Maria, Jesus moder. Man kan tolka det som kvinnans relevans för 
kristendomens födelse. Men man framställer även kvinnan utifrån normen som om-
händertagande mamma. Och man gestaltar mannen som en hjälte och förebild för att 
han hjälpte till att ta hand om barnet. Vilket skulle kunna vara ett exempel på att kon-
struera kön och att följa könsnormer. Dock försöker författaren framställa kvinnan 
som en viktig del av den kristna historien och Rings text väcker tankarna kring ge-
nusmedvetenheten hos mig som läsare. Något som nästa citat exemplifierar: 
 

Kvinnor har ofta framhållits som religiösa ideal. Kristna nunnor och helgon har 
fått stor betydelse för det religiösa vardagslivet. De har exempelvis skött de sociala 
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kontakterna, tagit hand som ensamma och utsatta, ansvarat för söndagsskolor och 
barnverksamhet110.  
 

Men även här konstrueras kvinnan som omhändertagande och moderlig vilket följer 
den förförståelseprocess och den förändrade förförståelse jag har sen den första 
boken. Mad andra ord förväntar jag mig att kvinnan ska presenteras som moderlig 
vilket kan ha påverkat deltolkningen. Men efter att en helhetsbild presenterats och 
efter omläsning står jag fast vid tolkningen. Vidare belyser läroboken Den heliga Bir-
gitta. Hon framställs som ett skyddshelgon som levde under 1300-talet men som idag 
står som en åtta meter hög staty utanför S:t Peterskyrkan i Rom. Till texten finns en 
bild som föreställer en präst stående bredvid en affisch där Heliga Birgitta syns 
läsande ur en bok. Heliga Birgitta presenteras som en yngre kvinna på bilden. Bilden 
är tagen lite snett underifrån och ger då makt åt den avbildade111. Urvalet att belysa 
ett kvinnligt helgon och hennes betydelse framställer kvinnans roll som viktigt inom 
kristendomen.  
 

6.2.2 Vilka meningar/innebörder lägger lärobokstexten/bilden i relation till genus 
och sexuell läggning? 

I och med att det finns ett kapitel som explicit diskuterar genus inom kristendomen 
anser jag att text och bilder till viss del framställer genusfrågan som viktigt. Ring har 
en medvetenhet gällande genusperspektivet när han presenterar kristendomen. Något 
som delvis förändrat min förförståelse gentemot föregående bok. Exempelvis när 
han skriver att boken reflekterar över kvinnans roll inom kristendomen där den 
kristna kvinnan inte är mer olik andra kvinnor. Bilder och text försöker väcka tankar 
kring genus och jämställhet mellan könen inom kristen tradition, där man utgår från 
begreppen kvinna och man. Begreppet sexuell läggnings innebörd osynliggörs helt.  
 
Kapitlet kristendom inleds med texten: ”Det började med en man, som fick namnet 
Jesus. Under några år gick han runt i det land som vi kallar Israel och berättade om 
Gud och livet. Jesus var jude och tog avstamp i judendomen. Hans budskap tolkades 
av människor så att det blev en ny religion, kristendomen”112. Därefter beskrivs hur 
den kristna tron utövas i Sverige och hur statistiken ser ut för de kristna i Sverige. 
Kapitlets första sidor förhåller sig könsneutrala. Dock känner jag att den första me-
ningen om att allt började med en man vid namn Jesus presenterar mannen som 
grundare av kristendomen. En tillhörande bild finns med bildtexten ”En kvinna tän-
der ljus i storkyrkan i Stockholm. Att tända ljus kan vara en symbolhandling för hopp 
om ljus i världen och leda till en stund för bön och omtanke”113. Bilden belyser kvin-
nans medverkan i kristendomen och där bildtexten framställer kvinnan som en del av 
det hopp och ljus som kristendomen vill förmedla. Den avbildade tilldelas en viss 
handlingskraft. Dock är bilden tagen från sidan vilket innebär en viss exkludering. 
Anledningen att kvinnan trots en exkluderande bild tilldelas en viss handlingskraft är 
interaktionen med texten, där Ring belyser en symbolhandling. Tolkningen kan också 
ses som en del av den hermeneutiska processen där deltolkningarna görs genom hel-
hetstolkningen.  
 
Vidare i läroboken beskrivs Jesus betydelse inom kristendomen. Urvalet att lägga tio 
sidor på Jesus som den centrala inom kristen kan diskuteras utifrån ett genusperspek-
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tiv. En diskussion och presentation av kvinnliga gestalter/urkunder hade kunnat vara 
ett kompletterande alternativ i urvalsprocessen. Jesus framställs med andra ord som 
den mest centrala inom kristendomen, han beskrivs som en gud. Även så framställs 
Gud som en fader inom kristendomen i texten, en fader som ska rädda mänsklighet-
en och införa ett himmelskt rike på jorden114. Till texten finns en bild på Jesus. Han 
framställs som en medelålders man med långt hår och skägg. Bilden är tagen snett 
nedifrån och ger ett intryck av makt till den avbildade115. En deltolkning som följer 
den hittills beskrivna helhetsbilden.  
 

Jesus talade ofta om Guds rike, ett himmelskt rike som ska komma till jorden. 
När och hur sägs inte, men det är motsatsen till djävuls rike. De människor som 
skrev böckerna i Nya testamentet trodde att Guds rike skulle komma mycket 
snart – det återstod bara dagar eller veckor. Bönen som Jesus lärde sina lärjungar, 
vår fader (fader vår), innehåller en önskan om att Guds rike ska komma116.  
 

Presentationen av kristendomen hittills är ur ett manligt perspektiv där Jesus och 
Gud tar stor plats. Det som hittills konstruerats på ett någorlunda jämställt vis är 
bilderna till texten. Under rubrikerna ”regler kring mat och dryck samt klädsel” av-
bildas exempelvis en kvinna. Man ser en kvinna från ett sidoperspektiv med texten 
”Både nunnor och munkar bär speciella kläder, uniformer. Präster, poliser och 
brandmän: alla bär någon form av uniform. Med hjälp av uniform visar man vem 
man är, vilken funktion och roll man har i samhället. Den här nunnan tillhör Den 
uppstående frälsarens Systerskap.”117 Att bilden är tagen i perspektivet från sida kan 
tolkas som en lite svagare exkludering. Utifrån den symbolisk interaktion till bilden, 
tilldelas inte aktören på bilden (nunnan) någon direkt handlingskraft eller någon 
symbolik som presenterar kvinnan som en viktig del av kristendomen, utan mer att 
kvinnor är närvarande inom kristendomen. 
 

Nästa del av boken belyser hur Gud och människan beskrivs. Gud beskrivs som 
allsmäktig, det vill säga, att han har all makt på jorden enligt bibeln. ”Gud visar sig i 
tre gestalter: Fadern, sonen och Den heliga anden. Tre sidor av ett och samma väsen. 
Det kallas treenighet”118. Här framställs Gud som allsmäktig i samma mening som 
fader, vilket jag tolkar som en av det manliga könet. Dock skriver Ring sedan att 
”Gud är varken man eller kvinna, även om Gud kallas han i bibeln. Det är gammal 
tradition där Gud betyder jag är. Sammanfattningsvis: Gud ligger utanför vårt för-
stånd”119. Ring framställer här Gud som fadern samtidigt som han belyser att gud 
varken är man eller kvinna. Dock är han genusmedveten och ger mig som läsare en 
alternativ syn på Gud och hens könstillhörighet. Han framställer även kvinnans roll 
som allsmäktig, vilket nästa citat även exemplifierar enligt mig: ”Människan är Guds 
avbild och är lik Gud”120. Med andra ord gestaltas Gud i manliga termer, men kon-
strueras ändå som könlös.  
 
Vidare i boken kommer rubrikerna ”Heliga texter och Högtider”. Återigen beskrivs 
Gud och Jesus roll inom kristendomen, men även de tolv lärjungarna och evangelier-
na. De heliga texterna består av nya och gamla testamentet, vilka är uppbyggda på 
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manliga gestalter. ”De texter som valdes ut i Nya testamentet hade en nära koppling 
till apostlarna, de tolv som följde Jesus under hans vandringar”121. Högtiderna utgår 
även de från Jesus, där pjäser spelas upp med Jesus som huvudperson och i guds-
tjänster återges det som Jesus sagt och gjort. Man firar under året bland annat Jesu 
födelse, Jesu död och Jesu ankomst (påsk, jul och advent). Med andra ord framställs 
både högtider och heliga texter som något som utgår från mannen. Till texten finns 
en halv-sidas bild föreställande ett höghus där det finns en ljusstake i varje fönster. 
Jag menar att bilden presenterar något högtidligt och denna högtid är kopplad till 
mannen där tolkningen av bilden inte bara utgår ifrån min förförståelse om att man-
nen är central inom kristen tradition, utan även sammanhanget av det jag ska tolka, 
vart i texten bilden synliggörs. Med andra ord kan man tolka julen och advent som 
något som tar avstamp och konstrueras in i mannens roll inom kristendomen122. En 
deltolkning som tar avstamp i den helhetsbild som böckerna hittills påvisat.  
 
Nästa del i kapitlet tar upp de inriktningarna som finns inom den kristna kyrkan (ka-
tolska, ortodoxa, protestantiska och frikyrkan). Där står det att den katolska kyrkan 
styrs av påven. ”Påven är Kristi ställföreträdare på jorden”123. Till texten är det en 
bild som föreställer ett nattvardsfirande under en gudstjänst i en katolsk kyrka. Det är 
en äldre manlig präst som viger två yngre kvinnor. Bilden är tagen i ett underifrån-
perspektiv och ger därmed makt till de avbildade. Jag anser inte att kvinnorna på 
bilden tillskrivs samma makt, då de sitter ned, och där den manliga prästen ser ned på 
kvinnorna. Nattvarden beskrivs som den viktigaste av sakramenten och utgår från 
Jesus sista måltid. Jag menar att text och bild framställer och sätter mannen i en bety-
dande roll inom den svenska kyrkan, vilket citatet nedan styrker.  
 

Vid en prästvigning lovar mannen (inga kvinnor får bli präster) att alltid leva i ce-
libat, utan sexuellt umgänge. En präst väljer Gud som livskamrat, enkelt uttryckt. 
Genom att inte vara bunden och knuten till en familj, som kräver tid och kraft, 
kan prästen ägna all sin tid åt att tjäna Gud och sin församling124. 

 
Vidare i urvalsprocessen väljer Ring att presentera både munkar och nunnor i sin 
text. Han skriver exempelvis att kvinnor under alla tider kunnat studera och arbeta 
intellektuellt i klostren, vilket har betytt mycket för kvinnan inom den kristna rörel-
sen. Han belyser även helgonet Maria, Jesu moder som det viktigaste helgonet. ”Un-
der vissa perioder av historien har människor varit rädda för Jesus. Människor trodde 
att Jesus skull döma dem och avgöra vem som fick komma till himlen. Då växte Ma-
riadyrkan fram, och hon blev en trygg modersgestalt som det var lättare att vända sig 
till”125.  Han väljer med andra ord att lyfta fram kvinnliga gestalter och dess påverkan 
på kristendomen. Dock menar jag att Ring framställer kvinnan som modersgestalt, 
vilket kan som ett sätt att följa vissa genusnormer och genuskonstruktioner, något 
som kan leda till att man återskapar stereotypa könsroller. Kvinnliga förebilder fram-
ställs som omhändertagande mödrar, medan manliga förebilder framställs som kri-
gare, makthavare och kung. Mitt resonemang bekräftas av den tillhörande bilden. 
Bilden förställer Maria där hon håller om och kramar ett litet barn. Maria avbildas 
även som en yngre och vacker kvinna. Bilden är även exkluderande då den är tagen i 
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ett sidoperspektiv126. Här skulle man kunna tolka det som att Ring vill belysa kvin-
nans centrala roll inom kristen tradition. Men deltolkningen bekräftas genom helhets-
tolkningen, att kvinnliga förbilder konstrueras som mödrar i texten. 
 
Vidare beskrivs Martin Luthers betydelse för den protestantiska kyrkan. Han presen-
teras som en reformatör och förebild då han bland annat översatte bibeln till tyska, 
tog bort påven, tog bort munkar och nunnor och framförallt, att han ansåg att ”van-
liga människor” stod lika när Gud som präster gjorde. Till texten finns en bild före-
ställande Luther sittandes med en bok i ena handen och en penna i den andra. Bilden 
är tagen i ett öga – mot – öga perspektiv vilket ger en känsla av en jämlik relation 
med den avbildade. Luther avbildas som en äldre man. Bilden sitter ihop med en 
andra bild som förställer ett piano där en psalmbok står på stativet ovanför tangen-
terna. Författarens val av bilder gör att Luther framställs som en lärd och vis man. 
Kombinerar man texten och bilden framställer man här mannen som lärd, smart och 
någon som gick sin egen väg. Samt en man som var viktigt för den protestantiska 
kyrkan och dess kristna utövare. Urvalet är med andra ord en manlig förebilds påver-
kan på kristendomen127. Något som citatet nedan även exemplifierar: 
 

Luther gjorde människan religiöst myndig: Människan kan själv läsa bibeln och 
på egen hand söka Gud. Det behövs inga präster och påvar som förklarar hur det 
ska vara, menade Luther128.  

 
Avslutningsvis i kapitlet visas en bild på en historisk översikt. Bilden tar upp två sidor 
i boken och belyser de viktigaste nedslagen i kristendomens historia. Utifrån ett ge-
nusperspektiv tar man upp Jesus födelse, dop och död, tre olika nedslag om kejsare 
Konstantin, kejsare Diocletianus samt Martin Luther. Utöver dessa nedslag väljer 
författaren att belysa kyrkans grundande, när kristendomen vinner mark, kritiska 
tankar om kristendomen samt bildandet av nyreligiösa rörelser. Urvalet i den histo-
riska översikten framställer med andra ord mannens påverkan och nedslag i den 
kristna historien som viktiga. Kvinnans roll lyser med sin frånvaro bland dessa sam-
manfattande nedslag, vilket kan tolkas som att konstruktionen av mannen som hand-
lingskraftig reproduceras och förstärks129. Något som även följer min förväntnings-
horisont gällande framställan av genus i de utvalda läroböckerna.  
 

6.2.3 Finns det exempel på resonemang som försöker överskrida stereotyper? 
Ring resonerar kring stereotypen att Gud skulle vara en man. Han skriver att Gud 
varken är kvinna eller man, även om Gud kallas för han i bibeln. Han framställer även 
kvinnans roll som allsmäktig, genom att välja ordet människa istället för man som 
annars är vanligt, vilket nästa citat även exemplifierar: ”Människan är Guds avbild 
och är lik Gud.”130 I ett kapitel reflekterar han även över kvinnans roll inom kristen-
domen, vilket kan tolkas som ett resonemang att överskrida stereotyper.  
 

6.2.4 Sammanfattande kommentarer  
Sammanfattningsvis presenteras explicit både kvinnliga och manliga gestalter i texten. 
Dock menar jag att kvinnan och kvinnliga förebilder gestaltas som omhändertagande 
mödrar, utifrån en moderlig könsroll. Exempelvis Jesu moder eller Maria som avbil-
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das hållandes ett barn. Kvinnorna avbildas även som unga och vackra, vilket följer 
vissa könsnormer. Mannen konstrueras och presenteras i styrande och betydelsefulla 
positioner och betydelsefulla sammanhang inom kristen tradition. Män avbildas oft-
ast som en äldre man med skägg. Jag kan även se att mannen oftast avbildas i inklu-
derande perspektiv, medan kvinnan illustreras i mer exkluderande perspektiv.  Dock 
menar jag att det finns resonemang i boken där Ring försöker belysa stereotypa köns-
roller. Exempelvis när han diskuterar om Gud ska ses som könlös. Men även när han 
explicit tar upp genus inom kristendomen. Boken saknar helt en presentation och 
diskussion om sexuell läggning.  
 

6.3 Under samma himmel  
 

6.3.1 Vad säger lärobokstexten/bilderna explicit om genus och sexuell lägg-
ning? 

I kapitlet sista del diskuterar författarna kring etiska frågor som abort och rättvisefrå-
gor. En av rättvisefrågorna som tas upp är genus. De frågar sig vilken roll könstillhö-
righet har i kyrkornas liv och tro. Exempelvis är kvinnoprästfrågan en viktig del av 
debatten. ”I Svenska kyrkan är prästämbetet öppet för kvinnor och allt större del av 
kyrkans präster och numera också biskopar är kvinnor131. Här presenteras med andra 
ord kvinnan som både präst och biskop. Bilden till texten avbildar en äldre kvinna 
som ser ut som en präst, vilket följer textens resonemang. Bilden är tagen i ett sido-
perspektiv och vilket kan betyda en svagare exkludering av den avbildade. Under 
rubriken sexualitet beskriver man även hur diskussionen ser ut gällande samkönade 
äktenskap inom den kristna kyrkan. Det finns olika uppfattningar beroende på vilken 
kyrka man tillhör, men ”Oenigheten går tillbaka på hur man valt att läsa Bibeln och 
på vad som blivit tradition inom kyrkorna på annat sätt.”132. Bilden som syns med 
texten föreställer två yngre kvinnor under en äktenskapsceremoni. Bilden är tagen i 
ett sidoperspektiv och är då inom ett exkluderande sammanhang. Jag menar att bil-
den går emot normen för hur ett äktenskap brukar framställas, där kvinnan används 
som exempel. Samkönad sexualitet diskuteras väldigt kort i kapitlet där författarna 
menar att det vanliga synsättet är att homosexuella respekteras fullt ut med att äkten-
skap inte kan ingås mellan människor av samma kön. ”För vissa kristna är detta en 
svår eller omöjlig balansgång och kyrkor tvingas i allt högre grad att bearbeta ställ-
ningstagande i dessa frågor”133. 
 
6.3.2 Vilka meningar/innebörder lägger lärobokstexten/bilden i relation till genus 

och sexuell läggning? 
Genus framställs i form av manliga och kvinnliga förebilder i text och bild. Ett ex-
empel är när författarna skriver att Gud framställs som Fadern, Sonen och den He-
liga anden. Det står att det finns en moralisk röst som talar till människan, vilket är 
ett tecken på Gud Faderns första sätt att meddela sig till mänsklighet. Gud beskrivs 
alltså som fader till mänskligheten134. Mannen framställs ofta som gudomlig, grundare 
eller framträdande i kristen tradition, medan det kvinnliga könet framställs mer som 
en liten del av den manliga dominansen. Med andra ord om man tolkar mellan rader-
na gällande begreppet genus och sexuell läggning utgår mycket inom kristendomen 
från mannens perspektiv. Dock beskrivs genus och sexuell läggning explicit i slutet 
av kapitlet. Men att belysa begreppen i ett litet avsnitt i slutet, istället för att väva in 
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det i den pågående texten tolkar jag som att lärobokstext/bilder inte har som mening 
att fokusera på genus och sexuell läggning inom kristendomen. Den innebörd av 
begreppen som förmedlas av läroboken utgår med andra ord från det manligt per-
spektiv, men där författaren försöker väcka tankar med de explicita öarna i slutet av 
kapitlet. En deltolkning som inte följer helhetsbilden, utan en deltolkning som går 
emot och delvis förändrar min förförståelse.  
 
Kapitlet börjar med att författarna Ola Björlin och Ulf Jämterud diskuterar vem som 
är/och kan ses som kristen och hurvida man kan kalla sig kristen om man är döpt i 
Faderns, Sonens och den heliga andes namn.135 Vidare belyser Björlin och Jämterud 
den kristna kulturen och traditionen som finns i Sverige. De menar att symbolerna 
tre kronor och den svenska flaggan starkt förknippas med kristen tradition. ”Kro-
norna står för Heliga tre konungar, alltså de tre vise männen.”136 Med andra ord kon-
strueras mannen här som konung och som en viktig del av den kristna traditionen. 
För många är även korset en symbol för kristenheten. Korset har sitt ursprung i att 
Jesus korsfästes och har haft olika betydelse i olika kristna traditioner137.  
 

Vidare presenteras förhållandet mellan judendom och kristendom. Jesus är en sam-
mankopplande länk där Jesus som vi lärt känna i bibeln är en judisk lärare som 
snabbt skaffar sig anhängare. Jesus framställs som både rabbin och oppositionell. 
Han beskrivs som radikal och en som skapade en del irritation och upprördhet. Men 
även framställs han som en man som kunde bota sjuka och uppväcka döda. Han 
presenteras som en man med gudomlig kraft. Till texten finns en bild förställande 
Marc Chagalls målning ”Den vita korsfästelsen” från 1938. På bilden ser man Jesus 
uppspikad på korset i ett perspektiv öga mot öga. Bilden ger känslan av makt åt be-
traktaren. Men bilden förmedlar även hur män, i form av lärjungar och änglar kors-
fäster Jesus. Med andra ord symboliserar bilden män som det centrala inom kristen-
domen och mäns makt i den kristna traditionen. Männen avbildas som äldre män 
med skägg138. Mannens centrala framställan inom den kristna traditionen följer den 
helhetsbild böckerna hittills i processen presenterat. Deltolkningen bekräftas av hel-
hetstolkningen.  
 

Fortsättningsvis i kapitlet gestaltas Jesus som Messias och hans uppståndelse som ett 
av många mirakel han gjorde under sin korta tid som lärare och ledare. ”Därför kal-
lade de Jesus ”Kristus”, den grekiska översättningen av ordet ”den smorde” med 
vilket man avsåg ”Messias” – konungen”139. Vidare beskriver författarna judendo-
mens relation till kristendomen. Även här väljer man att presentera mannen som en 
viktig del av den kristna traditionen. Något som citatet nedan belyser. Paulus som är 
en lärd jude beskrivs som en trogen missionär.  
 

Under sina missionsresor organiserade han församlingar och de brev som finns 
bevarade i Nya testamentet av hans eller hans medarbetares penna, har betytt 
mycket för synen på hur kristendomen kom att utvecklas, både hur kyrkan skulle 
organiseras och hur tron skulle utformas140.  
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Går vi vidare presenteras de heliga skrifterna och Nya testamentets olika böcker. 
Björlin och Jämterud skriver hur det gamla respektive det nya testamentet växer fram 
och hur Jesus och Gud har en stor del av dem. Det är genom Kristushändelsen i 
historien som alla människor kan bli Guds barn och medlemmar av guda-folket. För-
fattarna väljer även att belysa evangelierna och hur de författades av Matteus, Mar-
kus, Lukas och Johannes. Ordet evangelium betyder ”goda nyheter” eller det ”glada 
budskapet”.  Med andra ord framställs mannan i form av Jesus och därmed i form av 
skapare av kristendomen, samt utformare av kyrkan och den kristna tron. Men även i 
form av evangelier som kommer med det glada budskapet och goda nyheter141. Mäns 
historier inom kristendomen står här i centrum. Till texten finns en bild föreställan-
des en cirkel med ett antal djur i. Varje djur symboliserar Jesus och evangelisterna. 
Bilden framställer de avbildade i en maktposition där varje individ håller i en bok142. 
Något som kan beskrivas som en symbolisk handlingskraft. Man konstruerar det 
manliga könet till att vara ett påläst kön. Tolkningen att se mannen som ett påläst 
kön, som i detta fall symboliserar handlingskraft, följer tolkningsprocessen där tolk-
ning bekräftas genom deltolkningen och den i sin tur genom huvudtolkningen. Hu-
vudtolknigen säger mig att mannen konstrueras in som påläst, handlingskraftig och 
viktigare inom kristen tradition, vilket då gjort deltolkningen mer tydlig.  
 
Vidare presenteras tio sidor om bibelsyner och den kristna trosläran. Författarna 
väljer att belysa hur Kristus är huvudgestalten i den kristna delen av bibeln. Man be-
lyser även hur den ”Kristna tron är starkt kopplad till tron i bibeln som ett direkt och 
ordagrant tilltal av Gud. Dess sanning är absolut och kanske just entydig, om man 
har förstått texten rätt”143. Jag lägger inga genusvärderingar i citatet ovan. Dock me-
nar jag att citatet blir genusladdat när man på nästa sida beskriver Gud som Fadern. 
”I Centrum för kristendomen finns uppfattningen att Gud är en, men möter männi-
skor på tre sätt. Kristna talar om treenigheten. Gud är Fader, Sonen och Anden”144. 
Med andra ord framställer man Gud som manlig och då en man som den kristna tron 
starkt är kopplad till. Citatet nedan styrker mitt resonemang angående hur mannen 
framställs som både Gud, grundare och central inom kristen tradition.  
 

Man kan därför inte läsa och fullt ut förstå Bibeln annat än i sitt kristna samman-
hang. När man kallar Bibeln för Guds ord, betyder det därför inte att alla formu-
leringar och inslag i texterna är direktinspirerade av Gud. Bibeln innehåller däre-
mot som helhet Guds budskap till människor och de mest centrala delarna är 
evangelierna som handlar om den person som i en mening är Gud själv, Jesus 
Kristus145. 

 
Går vi vidare med hur Gud presenteras som Fadern, Sonen och den Heliga anden 
står det att det finns en moralisk röst som talar till människan, vilket är ett tecken på 
Gud Faderns första sätt att meddela sig till mänskligheten. Gud beskrivs alltså som 
fader till mänskligheten. Till texten om Gud fadern ser man en bild som föreställer 
Jesus hängandes på korset. Runt honom står de fyra evangelierna och ovanför korset 
syns som jag tolkar det, Gud. Gud har tagit formen av en äldre man med mörk långt 
skägg. Även de fyra evangelisterna tar formen av äldre män. Bilden är tagen i ett snett 
nedifrånperspektiv vilket ger makt åt den avbildade. Både text och bild framställer 

                                                           
141 Björlin, Jämterud 2013 s, 161-163 
142 Björlin, Jämterud 2013 s, 163 
143 Björlin, Jämterud 2013 s, 166 
144 Björlin, Jämterud 2013 s, 169 
145 Björlin, Jämterud 2013 s, 169 



 

33 
 

Gud som en äldre man, en fader146. Vidare i texten belyser författarna hur Kristus 
kan ses som både Gud och människa. För de kristna är det en tolkningsfråga som jag 
förstår det, men bilden av en gudomlig Jesus finns där. Återigen framställs en manlig 
förebild inom den kristna traditionen som ett gudomligt väsen147. För att tydliggöra 
min tolkning och tolkningsprocessen, så är det små helheter som tillsammans kon-
struerar en större, där min förståelse förändrats genom läsningen. Den större helhet-
en är att gud genom texten beskrivs som manlig, och där mannen oftast illustreras 
som äldre män med skägg. 
 
Högtiderna i boken beskrivs som kyrkans heliga sakrament. Det är frekvent före-
kommande att högtiderna är inspirerade av manliga förbilder. Exempelvis nattvarden 
där den kristne får en gemenskap med Kristus eller boten som handlar om att be-
känna sina synder till Gud. Dock skriver författarna att ”Äktenskapet, varigenom det 
kristna paret blir ”ett” och lovar varandra livslång trohet. Paret vigs samman och 
ringarna välsignas av prästen”148. Ett citat som inte faller in under normerande köns-
roller om ett äktenskap mellan kvinna och man. Utan man skriver paret, vilket kan 
tolkas som en könsneutral framställning, en framställning som delvis förändrar min 
förförståelse. Till texten om högtider finns en bild som föreställer ett års-hjul med 
kyrkans återkommande högtider. Man belyser Jesus sex gånger och Johannes döpare 
en gång. På fem av bilderna avbildas Jesus, samt en bild avbildar Johannes döpare 
och då som medelålders män med skägg. Men på en av bilderna kan man se Jesus 
som en gud. Även kvinnan finns representerad på bilden. Det är Jungfru Maria som 
avtecknas som en yngre kvinna och som jag vid första deltolkningen ansåg framställ-
des som moderlig149. Efter omläsning och kontroll av materialet förändrades min 
tolkning då helhetsbilden i detta fall gjorde deltolkningen mer begriplig eftersom jag 
kan relatera till en känd helhet, med andra ord, att hon inte framställs som just mo-
derlig i detta fall. Vidare i texten beskriver författarna hur äktenskapet är en del av 
kristen tradition, och att det kallas för en passagerit. Citatet nedan belyser hur man och 
kvinna är norm för äktenskapet, men det belyser även hur olika man ser på samkö-
nade äktenskap, där de presenterar hur två kvinnor kan ingå äktenskap och leva ett 
familjeliv. 
 

Att ingå äktenskap är ännu ett exempel på det som ofta kallas en passagerit, en 
övergång i livet till ett nytt sätt att leva, familjelivet. Äktenskapet är ett sakrament 
i katolska och ortodoxa kyrkorna, inte i den protestantiska. Äktenskapet mellan 
kvinna och man som ett sakrament medför att äktenskapet mellan man och 
kvinna har en starkare ställning i de kyrkor än i till exempel Svenska kyrkan, där 
såväl omgifte med annan partner och samkönade äktenskap tillåts150.  

 

”Kristendomens historiska utveckling i Europa”, lyder nästa rubrik. Här gestaltas 
författarna Aposteln Petrus som ledaren för apostlarna i Rom. Han avbildas som en 
äldre man med skägg i ett nedifrånperspektiv. Bilden föreställer en staty av Petrus 
och perspektivet ger makt åt den avbildade. Bilden tilldelar aktören en symbolisk 
handlingskraft. Vidare i den historiska utvecklingen framställs mannen som det cen-
trala. Exempelvis kejsare Konstantin som tillät de kristna utöva sin tro, men även 
påvens inverkan. Påven som högsta kyrkoledare organiserade den katolska kyrkan 
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och allt större delar av Europa ingick i biskopsdömen och stift som spred det kristna 
budskapet151. Att nedslagen i kristendomens historiska utveckling faller på manliga 
förebilder är att konstruera ett kön. Även Sankt Dominikus, Sankt Franciskus och 
Petrus da Dacia är manliga förebilder som gestaltas i texten. En av bilderna till texten 
föreställer Sankt Franciskus. Han är avbildad som en yngre man. Bilden är tagen 
snett nedifrån vilket ger makt åt den avbildade. Bildtexten beskriver hans koppling till 
dagens kristna152. ”Sankt Franciskus är ett flitigt citerat helgon inom den moderna 
kristna miljörörelsen”153. 
 
Fortsätter jag läsa ur kapitlet skriver författarna att det är en ”Maktkamp mellan kyr-
kan och värdsliga ledare”154. De värdsliga ledarna som framställs är den Tysk-
romerska kejsaren, påven, Karl den store och Pippin den lille. Till texten finns en bild 
förställande Karl den store som blir krönt av Påven. Det finns även sex andra män på 
bilden, där samtliga avbildas som äldre män. Mannen framställs som mäktiga och 
viktiga för religionen, både i bild, text och rubrik, där ord som kung, härskare makt-
utövare används155. Martin Luther beskrivs även han ha en mycket stor roll i Europas 
historia. ”Den mest välkända av reformatorerna är Martin Luther (död 1546) som har 
spelat en mycket stor roll i Europas historia. En grupp kyrkor bär hans namn och 
kallas för lutherska, och dit hör till exempel svenska kyrkan”156. Utifrån det samman-
hang jag ska tolka och där jag befinner mig i förståelseprocessen menar jag att citatet 
konstruerar Luther och mannen som en viktig del av kristen tradition. Till texten 
finns en bild som avbildar Martin Luther. I centrum av bilden syns Jesus uppspikad 
på korset, och bredvid står Martin Luther och Johannes Döpare. Alla är män på bil-
den och då medelålders samt äldre män med skägg. Bilden är tagen i ett underifrån 
perspektiv och ger en maktkänsla åt de avbildade157. 
 
Vidare belyser författarna det 30-åriga kriget. ”30-åriga kriget var en uppgörelse om 
maktpositioner mellan Europeiska stater som hade ett förödande inflytande på alla 
inblandade”158. Till texten finns en bild som förställer Sveriges kung Gustav II Adolf 
när han stupade i slaget vid Lützen. Bilden föreställer ett slagfält som där endast män 
avbildas, och då äldre män. Jag tolkar bilden, och då utifrån det sammanhang den 
förkommer i, att man framställer mannen i en viss könsroll, och då i en roll som kri-
gare. Efter omläsningen bekräftar helhetstolkning deltolkningen där mannen fram-
ställs utifrån könsrollen manlig krigare. Nästa avsnitt i kapitlet handlar om ”Sveriges 
utveckling som kristen nation.” Man skriver att helgonen hade en stor del i och an-
svarsområden kring de vardagliga problem som människor brottades med under 
1300-talet. Exempelvis ansågs St:a Kakukilla kunna hjälpa till med råttplågan. Med 
andra ord framställer man en kvinna som en viktig del av utvecklingen av den kristna 
tron. Hon avbildas även som en yngre kvinna med lång ljust hår. Bilden är tagen i ett 
sidoperspektiv, vilket kan tolkas som en svagare exkludering. Även nästa bild fram-
ställer en kvinna. Det är syster Anna vid Vadstena kloster som avbildas i ett öga – 
mot öga perspektiv vilket betraktas som en jämställd relation mellan mig och den 
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avbildade. Syster Anna avbildas som en äldre kvinna159. Här illustreras två kvinnor 
som en del av den kristna historien, även citatet nedan framställer kvinnans roll inom 
kristen tradition: 
 

Religiösa bildningsvägar öppnas, mest för män men även för kvinnor. 
Klosterrörelsen spelar en stor roll för många kvinnor i den svenska medel-
tidshistorien, inte minst för den heliga Birgitta, Sveriges stora helgongestalt 
från 1300-talet. De kloster som byggs från 1100-talet och under följande 
århundraden blir centra för kulturer och bildning. Munk- och nunneord-
narna var mångnationella företag genom att deras kloster fanns många i 
många länder och medlemmar ofta vandrade och red mellan dem160. 

 
Vidare i kapitlet kommer rubriken ”Kyrkorna idag”. Björlin och Jämterud börjar med 
att belysa den katolska kyrkan. ”Enheten uttrycks genom att biskopen i Rom ses som 
efterträdare till Petrus och kallas Påve. Eftersom Petrus var ledare för apostlarna, 
Jesu tolv närmaste lärjungar, så har även hans efterträdare på den posten denna ledar-
roll”161. Det manliga könet och de manliga förebilderna framställs här som ledare 
inom kristendomen. Till texten finns en bild som avbildar en manlig medelålders 
präst under en gudstjänst. Bilden är tagen i ett underifrånperspektiv och ger därmed 
makt åt den avbildade162, Inom den ortodoxa kyrkan framställs biskopen som den 
centrala, dock benämns inte biskopen vid kön. Utan man förmedlar mötet mellan 
människan och Gud genom helgon, Jesus och Heliga Maria. Bilden som finns i sam-
band med texten avbildar en ung vacker kvinna som tänder ett flertal ljus. Bilden är 
tagen i ett rakt framifrån-perspektiv, men förmedlar kvinnan i en maktposition. 
Tolkningen utgår från det interaktionen som finns mellan texten och bilden163. Att till 
viss del framställa kvinnan inom en maktposition ger mig nya erfarenheter vilket i sin 
tur blir en ny förförståelse. Dock efter omläsning förändras inte helhetsbilden av att 
det är mannen man utgår ifrån i den kristna traditionen.  
 

6.3.3 Finns det exempel på resonemang som försöker överskrida stereotyper? 
Ja, det gör det. Exempelvis i slutet av kapitlet när författarna försöker diskutera kring 
abort, rättvisefrågor och genus. Eller när man tar upp könstillhörighet i kyrkan, och 
kvinnoprästfrågan. Man diskuterar även samkönade äktenskap inom den kristna kyr-
kan.  
 

6.3.4 Sammanfattande kommentarer  
Boken Under samman himmel väljer att avsluta kapitlet med att explicit presentera och 
diskutera genus och sexuell läggning inom kristendomen. Exempelvis diskuterar man 
om normalisering av samkönade äktenskap, där man beskriver äktenskap utifrån att 
det inte behöver följa normen av en kvinna och en man som gifter sig. Utan man 
väljer att presentera samkönade äktenskap som något normalt. Man diskuterar även 
rättvisefrågor utifrån genusbegreppet. Dock diskuteras genus och sexuell läggning i 
ett eget stycke i slutet av kapitlet, och inte under kapitlets gång. Under textens gång 
menar jag att mannen presenteras/gestaltas/ konstrueras i sammanhang där mannen 
framställs som gudomlig, konung, skapare och ledare. Mannen avbildas oftast i ett 
nedifrån perspektiv, vilket ger makt åt den avbildade. Mannen gestaltas oftast som en 
                                                           
159 Björlin, Jämterud 2013 s, 193 -199 
160 Björlin, Jämterud 2013 s, 196 
161 Björlin, Jämterud 2013 s, 202 
162 Björlin, Jämterud 2013 s, 203 
163 Björlin, Jämterud 2013 s, 203-205 
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äldre man med skägg. Kvinnan gestaltas på vissa ställen inom den kristna traditionen. 
Men då i sammanhang där man konstrueras till att vara en mindre del av den kristna 
traditionen. Exempelvis i form av nunnor och helgon i mindre viktiga positioner. 
Kvinnorna gestaltas oftast som unga och vackra. Kvinnan avbildas oftast i exklude-
rande perspektiv.  

 

6.4 Sammanfattande jämförelse mellan böckerna utifrån fråge-
ställningarna. 

 

Nedan har jag sammanfattat likheterna och skillnaderna utifrån frågeställningarna i 
studien.  

 

6.4.1 Vad säger lärobokstexten/bilderna explicit om genus och sexuell lägg-
ning? 

Det är skillnader på hur böckerna explicit använder begreppen genus och sexuell 
läggning. Lika och unika presenterar inte begreppet genus alls, medan Religion helt en-
kelt och Under samma himmel använder begreppet genus explicit i ett eget stycke i tex-
ten, då under rubrikerna ”Man och kvinna” samt ”Genus”. Under samma himmel disku-
terar även samkönade äktenskap explicit, medan Lika och unika gestaltar begreppet 
väldigt kort via en bild på en pride parad. Religion helt enkelt utelämnar begreppet helt.  
 

6.4.2 Vilka meningar/innebörder lägger lärobokstexten/bilden i relation till genus 
och sexuell läggning? 

Böckerna lägger olika meningar i begreppen om man ser till hur man på olika sätt 
explicit presenterar genus och sexuell läggning. Men även om man ser på de likheter 
och skillnader som finns i hur man gestaltar/presenterar/konstruerar begreppen, 
samt de olikheter som finns i resonemangen om att överskrida stereotyper. Exem-
pelvis att böckerna Under samma himmel och Religion helt enkelt explicit presenterar ge-
nus, samt att de båda för resonemang som överskrider stereotyper. Eller att Religion 
helt enkelt och Under samma himmel kort presenterar samkönade äktenskap. Det finns 
en del likheter i hur böckerna presenterar, gestaltar och konstruerar genus och sexuell 
läggning. Den första likheten jag kan se är att böckerna nästan alltid avbildar kvinnan 
som ung, och enligt samhällets normer även vacker. Samtidigt avbildas mannen oft-
ast som en äldre man med skägg. Bilderna på mannen är oftast tagna ur ett underi-
frånperspektiv, vilket ger makt åt den avbildade, medan bilderna på kvinnan oftast är 
tagna i perspektiv som ger makt åt betraktaren. Jag menar även att mannen konstrue-
ras/gestaltas/presenteras in i maktpositioner inom kristen tradition, där begreppen 
Gud, makthavare, kung, skapare och krigare är centrala. Kvinnan gestaltas i mindre 
sammanhang inom den kristna maktstrukturen och beskrivs ofta som moder eller 
konstrueras som moderlig förebild. En sista likhet mellan böckerna är att alla böck-
erna i olika grad presenterar Gud som manlig. 
 

6.4.3 Finns det exempel på resonemang som försöker överskrida stereotyper? 
Böckerna har olika förhållningssätt till hur de resonerar för att överskrida stereotyper. 
Boken Lika och unika saknar ett resonemang, medan Religion helt enkelt och Under 
samma himmel problematiserar och diskuterar stereotyper inom begreppet genus. Ex-
empelvis när Ring diskuterar om Gud ska ses som könlös, eller när Björlin och Jäm-
terud diskuterar samkönade äktenskap eller diskussion om rättvisefrågor inom genus. 
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7. Diskussion/Sammanfattning  
 

I resultatdiskussionen har jag diskuterat mina resultat utifrån frågeställningarna i stu-
dien. Jag har även jämfört resultaten från analysen med läroplanen, tidigare forskning, 
bakgrund och teoriavsnitt, där jag hänvisar till det relevanta avsnittet fortlöpande i 
texten för att tydliggöra jämförelserna mellan resultat och teori. I metoddiskussionen 
har jag diskuterat min metod i förhållande till analys och resultat. Jag avslutar kapitlet 
med att sammanfatta studien.  

 

7.1 Resultatdiskussion  
 

7.1.1 Vad säger lärobokstexten/bilderna explicit om genus och sexuell lägg-
ning? 

Det är framförallt böckerna Under samma himmel och Religion helt enkelt som explicit 
belyser genus och sexuell läggning i kristendomskapitlen, men då som små öar inom 
kapitlet. Genus exemplifieras genom stycken i kapitlen som har rubrikerna ”Man och 
kvinna”, samt ”Genus” och där sexuell läggning diskuteras under rubriken ”Samkö-
nade äktenskap.” Lika och unika presenterar sexuell läggning på ett explicit sätt väldigt 
kort. Jag kan se en likhet och koppling till det som skolverket skriver i sin rapport (Se 
5.2), att det starka ämnesfokus som finns leder till att böckerna oftast utelämnar 
könsperspektivet. Många läroböcker saknar perspektiv till de diskriminerande och 
stereotypa sätt som genus och sexuell läggning framställs i, och som skolverkets rap-
port beskriver, att man beskriver genus och sexuell läggning i små kapitel där de lig-
ger som öar utan uppföljning. Jag menar även att det kan kopplas till det normkri-
tiska perspektivet som Schmitt beskriver (Se 4.3). Fokus ligger där på makt och nor-
mer, och inte på de som minoriseras. Norm är det som anses vara normalt där genus 
delas in i två grupper, man och kvinna, och där de uteslutande attraheras av varandra.  
 

Resonemanget ovan motsäger läroplanen, där det står att undervisningen ska ta sin 
utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i frågor om livsstilar, livs-
hållningar och människors olikheter. Om man endast beskriver genus och sexuell 
läggning explicit i mindre delar, eller inte alls, talar det emot att man tar sin utgångs-
punkt i människors olikheter. Holmströms tankegångar (Se 5.3) om att kvinnans un-
derordnade roll inte lyfts fram och/eller problematiseras kan enligt mig kopplas till 
urvalet att man inte på ett tydligare sätt explicit framställer genus och sexuell läggning 
inom kristendomen i de utvalda böckerna. Man kan även koppla resultatet om att 
genus och sexuell läggning endast framställs i små öar till det den essentialistiska in-
riktningen, (Se 4.1) som hänger ihop med att naturen anses oföränderlig. Med andra 
ord att de utvalda läroböckerna delvis följer traditionen om en oföränderlig natur 
angående stereotyper inom genus och sexuell läggning, men där böckerna samtidigt 
försöker följa den rådande ämnesplanenen för religionskunskap 1 och värdegrundens 
mål.  
 

7.1.2 Vilka meningar/innebörder lägger lärobokstexten/bilden i relation till genus 
och sexuell läggning? 

Som resultatet visar på lägger böckerna olika meningar i begreppen genus och sexuell 
läggning. Man kan tolka innebörden utifrån hur begreppen beskrivs explicit, men 
även utifrån hur de presenteras eller hur man resonerar för att överskrida stereotyper. 
Exempelvis att böckerna Under samma himmel och Religion helt enkelt explicit presente-
rar genus, samt att de båda för resonemang som överskrider stereotyper medan Lika 
och unika inte gör det. Jag tycker även det exemplifieras när böckerna i olika grad be-
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lyser sexuell läggning. Varför sexuell läggning är så pass frånvarande i de utvalda lär-
oböckerna kan jag endast spekulera kring. Dels skulle man kunna applicera det till 
likabehandlingslogiken som Schmitt beskriver (Se 4.3) Att uppfattningen om likhet 
bäst främjas genom att olikheter inte påpekas där synen underskattar maktrelationer 
vilket skapar diskriminering. Denna likabehandlingslogik kan alltså utöver det ämnes-
fokus jag beskrivit vara en anledning till att sexuell läggning inte tas upp. Jag menar 
även att det kan följa den essentialistiska inriktningen (Se 4.1), att sexuell läggning 
anses vara oföränderlig. Kvinnan och mannen som par är normen som följs. Med 
andra ord att man väljer presentera sexuell läggning i läroboken som man alltid har 
gjort, eller som Hirdman uttrycker sig, (Se 4.1) utifrån en kodifierad rättmätighet i 
könens ordning. Min studie beskriver samma ”problem” som skolverkets rapport (Se 
5.2) visar på, att frågor om sex eller frågor på något sätt relaterade till sex, behandlas, 
förutsätts heterosexualitet om inget annat anges. Kärlek och sexualitet innebär kärlek 
mellan kvinna och man, vilket jag menar reproducerar bilden av att homosexualitet 
skulle vara något annorlunda och konstigt, vilket jag kopplar till normkritiken (Se 
4.3).  Jag menar att resonemanget ovan gör att de utvalda läroböckerna får svårt att 
klara kraven om att skolan ska främja förståelse för andra människor, där ingen i sko-
lan skall utsättas för diskriminering på grund av genus eller sexuell läggning. Men det 
visar även på hur olika meningar/innebörder de utvalda läroböckerna lägger i be-
greppen sexuell läggning och genus. Detta är något som bör diskuteras inom skolan 
och dess verksamhet utifrån alla perspektiv, inte bara utifrån perspektivet läroboken.  
 

7.1.3 Finns det exempel på resonemang som försöker överskrida stereotyper? 
Även om böckerna på olika sätt/eller inte alls explicit belyser genus och sexuell lägg-
ning inom kristendomen saknas som läroplanen belyser ett tydligt resonemang om 
ett främjande av kvinnors och mäns lika möjligheter där fördomar om vad som är 
kvinnligt och manligt diskuteras. De utvalda läroböckerna är med och återskapar 
traditionella och stereotypa könsroller som Wright utrycker sig (Se 5.2) i den tidigare 
forskningen. Resonemanget ovan följer Hirdmans tankegångar (Se 4.2) när hon bely-
ser äktenskapets urtext där det står: Tager du denna kvinna att sörja för i nöd och 
lust? Tager du denna man att lyda och älska i nöd och lust? Dessa stereotypa idealty-
piska förställningar känner vi igen från de flesta berättelser om världens skapelse, 
exempelvis i bibelns direkta genusregleringar där man inte bara finner kvinnans roll 
som barnaföderska, utan även som mannens hjälpreda och ”ting”. Det finns en slags 
kodifierad rättmätighet i könens ordning. Hur det bör vara mellan man och kvinna. 
Dock finns exempel på när läroboken resonerar för att överskrida stereotyper. Boken 
Lika och unika saknar ett resonemang, men Religion helt enkelt och Under samma himmel 
problematiserar och diskuterar stereotyper i viss mån. Exempelvis när Ring diskute-
rar om Gud ska ses som könlös, eller när Björlin och Jämterud diskuterar samkönade 
äktenskap och rättvisefrågor inom genus. Något som rimligtvis följer läroplanen där 
eleven ska utveckla kunskaper om religionen i relation till sexualitet och kön. Det 
finns dock anledning att önska att läroböckerna problematiserade genusroller och 
sexuell läggning inom kristendomen mer utförligt för att synliggöra maktrelationer 
 

7.1.4 Hur presenteras/gestaltas/konstrueras genus och sexuell läggning? 
Jeanette Sky skriver att (Se 5.1) det centrala i bibeln är förhållandet mellan människan 
och Gud och hur det beskrivs likna ett förhållande mellan far och son. Normen för 
människan är alltså makten mellan far och son, där kommunikationen sker mellan en 
manlig gud och en människa av manligt kön. Det Sky beskriver liknar den bilden min 
undersökning visar på, nämligen att mannen konstrueras in under begreppet Gud. 
Mansidealet och den kristna traditionen är förenade menar Sky, där maktstrukturer 
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och patriarkaliska synsätt byggts upp under kristendomens historia. Något som även 
syns i det urval av läroböcker skrivna efter 2011 som jag analyserat. Det handlar om 
ett socialt konstruerande av könet. (Se 4.1) Utifrån den teologiska synvinkeln (Se 4.4) 
kan man tolka Gud Fader på olika sätt. Exempelvis att man i det historiska patriar-
kala samhället velat göra begreppet Gud mer greppbart. Men att i en lärobok efter 
2011 inte diskutera eller ifrågasätta Guds könstillhörighet är något jag som lärare bör 
ha i åtanke i framtida undervisningsmoment (Religion helt enkelt belyste Guds könstill-
hörighet kort). Jag menar att ett uteblivande av resonemang i frågan går emot läro-
planen där det står att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön 
eller sexuell läggning. Jag håller med Atroshi när han skriver att feministisk teologi 
(Se 4.4) kan kännetecknas av att Gud uppfattas som en man. Att betrakta Gud som 
en man är samma sak som att ge stöd till den patriarkaliska ideologin. Även 
Holmströms studie (Se 5.3) visar på att läroboken framställer Gud inom kristendo-
men som manlig. En diskussion kring Guds könstillhörighet är något som jag kom-
mer tänka på som framtida lärare. Exempelvis tänker jag på Sally McFagues resone-
mang (Se 4.4) om att Gud Fader kan tolkas bildligt och är då en metafor för alla för-
äldrars kärlek. Eller raka motsatsen om Coopers tankar, att Gud helt enkelt inte kan 
vara något annat än maskulin. Med andra ord, konstruktion och presentation av Gud 
i läroboken bör diskuteras.  
 
Vidare är en likhet mellan böckerna att de presenterar/gestaltar/konstruerar in män i 
maktpositioner inom kristen tradition, där begreppen gudomlig, makthavare, kung, 
skapare och krigare är centrala. Kvinnan gestaltas i mindre sammanhang inom den 
kristna historien och presenteras ofta som moder och/eller konstrueras som moder-
lig förebild. Resultatet kan beskrivas följa den essentialistiska (Se 4.1) inriktningen 
som hänger ihop med att naturen anses oföränderlig där kvinnan alltid ses som mo-
derlig och mannen som jägare. Jag tycker även att det stereotypa genuskontrakten 
som Hirdman beskriver (Se 4.1) kan appliceras till resonemanget. Vilket menas att 
kvinnan presenteras i vissa könsroller, där hon förväntas exempelvis vara den ”sva-
gare” eller ”en moder”. Dock kan jag se hur den essentialistiska inriktningens motsä-
gelse gentemot den svenska läroplanen kan påverka konstruktionen av genus. Det 
står att kunskaper och förståelse för kristendomen och dess tradition har särskild 
betydelse i skolans värdegrund, vilket delvis skulle kunna rättfärdiga en tolkning där 
man presenterar Gud som manlig, mannen som makthavare eller kvinnan som mo-
der. Med andra ord att man fastnat i ett kristet patriarkaliskt synsätt, samtidigt som 
man ska påvisa människors lika värde och jämställdhet mellan könen.  
 
Att konstruera mannen som konung, gud och makthavare och kvinnan som moderlig 
är inte enbart ett tecken på att natur ses som oföränderligt. Det konstruktivistiska 
perspektivet (Se 4.1) kan även det appliceras i diskussionen. Ur ett konstruktivistiskt 
perspektiv ska könsroller förstås som socialt konstruerade, inlärda och inte biologiskt 
medfödda. Hirdman skriver att (Se 4.1) vad som är manligt respektive kvinnligt är 
djupt rotat inom oss där de manliga förpliktelserna handlar om att sörja för och be-
skydda kvinnan. Utifrån det osynliga kontraktet kan man förstå kvinnans handlande 
genom historien och in i nutiden. Det handlar om ett skapande av han och hon, där 
genuskontraktets ideologi och praktik bygger vägar mellan könen, och det stereotypa 
genuskontraktet samverkar med andra strukturer i samhället. I det här fallet kan sko-
lan och läroböckerna förstås som den ”andra strukturen”. Det finns som Laqueur 
beskriver det (Se 4.1) en vilja att skapa en icke-essentialistisk kontext där förståelse av 
genus/könet blir kulturell och socialt konstruerat.  
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Min studie belyser hur genus konstruerar in mannen respektive kvinnan i stereotypa 
könsroller, genom de texter och bilder som finns med i kristendomskapitlet i dessa 
tre religionskunskapsläroböcker. Böckerna avbildar nästan alltid kvinnan som ung, 
och enligt samhällets normer även vacker. Samtidigt avbildas mannen oftast som en 
äldre man med skägg. Bilderna på mannen är oftast tagna ur ett underifrånperspektiv, 
vilket ger makt åt den avbildade, medan bilderna på kvinnan oftast är tagna i perspek-
tiv som ger makt åt betraktaren, vilket jag menar är att konstruera genus i de utvalda 
läroböckerna. Detta kan vara problematiskt att sätta i relation till kursmålet att 
undervisningen ska ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur kristendomen 
förhåller sig till kön och sexualitet. Jag håller med Sky (Se 5.1) när hon skriver att 
kristendomen kan ha utvecklat en egen bild av förhållande mellan könen som inte 
nödvändigtvis passar en modern blick. 
 
Ett begrepp som nästintill osynliggörs helt i de utvalda läroböckerna är sexuell lägg-
ning. Larsson och Rosén skriver att (Se 5.2) sexualitet beskrivs hyfsat systematiskt i 
de läroböcker som analyseras, men då ofta i samband med diskussioner och etiska 
ställningstaganden. En bild som inte stämmer in på min studie. I min studie är det 
bara Under samma himmel som rör vid ämnet, och då vid diskussionen om samkönade 
äktenskap i slutet av kapitlet där det explicit beskrivs, samt kort i Lika och unika, an-
nars gestaltas och presenteras inte sexuell läggning, vilket känns igen från Berge och 
Widdings rapport för skolverket, där de kommer fram till (Se 5.2), att i utvalda relig-
ionsläroböckerna lyser situationen för transpersoner med sin frånvaro. Inte heller 
Larsson och Rosén (Se 5.2) kan i de skolböcker som de granskat se någon ansats till 
att belysa olika sexualitet. Jag håller med Schmitt (Se 4.3) i att det handlar om att de-
konstruera gruppbegrepp och analysera maktrelationer där man öppnar för en norm-
kritisk syn och heterogenitet.  
 

7.1.5 Sammanfattande diskussion  
Slutsatserna utifrån min resultatdiskussion ovan kan beskrivas med Jonas Otterbecks 
ord som återgavs i min inledning. Han menar att en bättre granskning av läromedel 
borde finnas där fler tolkningsalternativ bör presenteras och texterna bör ses igenom 
vad gäller fördomar och stereotyper. I de utvalda böckerna jag granskat, och utifrån 
syftet med studien har mannen framställts utifrån ett antal stereotypa könsroller, och 
så även kvinnan. Mannen som Gud, skapare, konung och krigare, och då ofta avbil-
dade i inkluderande perspektiv där makt ges till den avbildade, där han oftast gestal-
tas som en äldre man. Kvinnan framställs och konstrueras som en moder, och då 
inom mindre sammanhang i den kristna traditionen. Kvinnan är oftast avbildad i 
exkluderande perspektiv, och då som en ung kvinna. Sexuell läggning däremot pre-
senteras nästan inte alls, endast två av böckerna rör kort vid ämnet. Jag tycker att 
lärare måste vara observanta när de använder läroböcker i undervisningen. Även om 
det finns exempel i de utvalda läroböckerna på resonemang som överskrider stereo-
typer och explicita avsnitt som inte framställer genus utifrån stereotypa könsroller, 
finns det ändå en problematik kring läroböckernas framställning av genus och sexuell 
läggning som jag bör vara uppmärksam på om jag ska kunna följa läroplanen för re-
ligionskunskap 1 samt skolans värdegrund. Tendenser att följa gamla stereotypa 
könsnormer och könsroller inom kristen tradition finns i de utvalda läroböckerna. 
Jag vill precis som Schmitt beskriver (Se 4.3) se skolan som en social plats som inte 
bara verkar som rum för normering och förtryck utan även som rum för förändring 
av dessa normer. Risken är annars stor att fördomar befästes, snarare än att de pro-
blematiseras. 
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7.2 Metoddiskussion  
 

Jag har valt hermeneutisk ansats samt visuell textanalys som metoder i min studie. 
Anledning till att jag valt två olika analysinstrument är för att jag har studerat både 
texter och bilder. Tolkning är nyckelordet där den hermeneutiska ansatsen och dess 
tolkningsprocess varit central. Det har utifrån mitt syfte och mina frågeställningar 
varit en förutsättning att tolka de utvalda läroböckerna. En hermeneutisk ansats ökar 
förståelsen för hur läroböckerna framställer genus och sexuell läggning, något jag 
anser vara relevant vid analys av läroböcker. Jag hade kunnat använda mig av andra 
metoder, exempelvis en diskursanalys. Dock är jag ute efter att ge min tolkning i stu-
dien, där det jag tolkar inte ska ses som någon universell tolkning, utan en version av 
hur jag tolkar de utvalda läroböckerna, något jag menar hermeneutiken som metod 
kan göra. Jag eftersträvar inte förklaring, utan jag eftersträvar en förståelse. För att 
komplettera den hermeneutiska metoden valde jag visuell textanalys. Jag valde visuell 
textanalys som metod för att jag tyckte den passade väl in i studien där de båda me-
toderna kompletterar varandra på ett bra sätt. Dels för att jag anser bilder är en viktig 
del av tolkningen, men även att visuell textanalys påminner om hermeneutisk ansats, 
där min tolkning och förförståelse blir central. Jag valde även att analysera texterna 
och bilderna från den första till den sista sidan i kapitlet. Det gjorde jag för att tolka 
både bilder och text i det sammanhang de förekommer i.  
 
Efter omläsning av min analys strukturerade jag in resultatet under frågeställningarna. 
Jag hade kunnat analysera texten i ett skede och bilderna i nästa skede, vilket hade 
kunnat ge en annan tolkning. Men jag tycker att den metod jag valt passar mitt syfte 
bäst. Ska jag beskriva något riskmoment med valda metoder är det just det som be-
skrivits ovan, att jag tolkar utifrån ett sammanhang, i ett sammanhang. Min förförstå-
else och sammanhanget av ett examensarbete kan rimligtvis påverka tolkningsproces-
sen där del- och helhetskriteriet beskriver hur min förförståelse sätts på spel genom 
läsningen. Jag gick in med en förförståelse om att Gud presenteras som manlig och 
som central inom kristen tradition, en förförståelse som bekräftades genom deltolk-
ningarna och den helhetsbild som resultatet visar på. Däremot har förförståelsen 
förändrats genom läsningen i hur kvinnan och sexuell läggning framställs. Exempel-
vis att kvinnan konstrueras som ung och vacker, och då ofta som en moder, eller hur 
lite sexuell läggning presenteras. Redan efter analys av den första boken tolkade jag 
utifrån en förförståelse om att kvinnan presenteras som moder och mannen i centrala 
sammanhang i den kristna traditionen. Dock visade resultatet på att det fanns små 
öar som framställde kvinnan i andra positioner där helhetsbilden återigen förändrade 
min förförståelse.   
 
Jag har även haft en forskningsetisk medvetenhet där jag haft en vetskap om att det 
kan vara min tolkning som är den felaktiga, samt att jag försökt uppmärksamma den 
forskningsetik som finns, där meningen är att forskningen utvecklar kunskaper som 
för samhället och kulturen framåt. Med andra ord förstår jag att min förförståelse kan 
ha påverkat de resultat jag kommit fram till där mitt sätt att se på hur genus och sex-
uell läggning framställs inte är det enda sättet att tolka texten. Reliabiliteten i min 
studie anser jag vara ganska hög. Dels för att jag ger en bild av hur genus och sexuali-
tet framställs inom ett urval av böcker. Men framförallt för att jag vill återge min 
tolkning av just dessa tre böcker. Med andra ord är reliabiliteten hög om man utgår 
från syftet med studien. Däremot hade inte reliabiliteten varit hög om man hade velat 
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veta mer allmänt hur genus och sexuell läggning framställs inom kristendomen i de 
svenska läroböckerna. Validiteten i arbetet anser jag var god. Framställningen av ge-
nus och sexuell läggning i ett urval av religionsläroböcker utifrån min förförståelse är 
vad som mäts och diskuteras i min studie. Texten skapar ett sätt att se på världen och 
det är mitt synsätt som analysen är inriktad på snarare än att försöka säga någonting 
om hur verkligheten utanför språk och text egentligen är. 
 

7.3 Sammanfattning  
 

Syftet med studien var att undersöka hur genus och sexuell läggning framställs i ett 
urval av religionsläroböcker på gymnasiet. Frågeställningarna studien utgår ifrån är: 
Hur presenteras/gestaltas/ konstrueras genus och sexuell läggning? Vilka mening-
ar/innebörder lägger lärobokstexten/bilden i relation till genus och sexuell läggning? 
Hur beskrivs begreppen explicit? Samt om det finns resonemang som överskrider 
stereotyper? Metoden i studien utgår från en hermeneutisk ansats och visuell textana-
lys. Resultatet är att mannen framställts utifrån ett antal stereotypa könsroller, och så 
även kvinnan. Mannen som Gud, skapar, konung och krigare, och då ofta avbildade i 
inkluderande perspektiv där makt ges till den avbildade, där han oftast gestaltas som 
en äldre man.  Kvinnan framställs och konstrueras som en moder, och då inom 
mindre sammanhang i den kristna traditionen. Kvinnan är oftast avbildad i exklude-
rande perspektiv, och då som en ung kvinna. Sexuell läggning däremot presenteras 
nästan inte alls, utan enbart två av böckerna rör vid ämnet. Dock finns det resone-
mang som kan tolkas överskrida stereotyper, samt explicita avsnitt som belyser både 
genus och sexuell läggning. Men det finns ändå en problematik kring läroboken som 
bör uppmärksammas om man ska kunna följa läroplanen för religionskunskap 1 samt 
skolans värdegrund.  
 
Det finns möjligheter att forska vidare utifrån mina slutsatser. Att göra en större stu-
die med fler läroböcker är ett alternativ. Ett annat alternativ jag skulle finna intressant 
är att forska vidare kring det som det essentialistiska perspektivet som Hirdman be-
skriver: Att vad som är manligt och kvinnligt sitter djupt rotat i den kristna tradition-
en, man följer normerna som de alltid sett ut, mannen är jägare och kvinnan är mo-
derlig. Med andra ord en studie som undersöker utvalda religionslärares tankar och 
förhållningssätt till genus och sexuell läggning i religionsundervisningen. Utifrån en 
elevs perspektiv hade det även varit intressant att forska vidare kring hur eleven för-
håller sig till den bild av kristendomen som skolan förmedlar. Anpassar eleven sig? 
Hur påverkas elevens identitet? 
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