
 
Lärarprogrammet 
Examensarbete, 10 poäng    vt 2006 
______________________________________________________________ 
Kurs: Pedagogiskt arbete C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Islam och hinduism ur ett genusperspektiv 

 
 

En granskning av ett urval religions- läroböcker på grundskole- och gymnasienivå 
 
 

 
                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 

 
Uppsatsförfattare: Maria Malmberg 

Nina Sonefjord 
    Handledare: Jan Gröndal 

    
 
 
 



 
 
 
Abstract 
 
Syftet med vårat examensarbete har varit att göra en läromedelsanalys ur ett genusperspektiv i 
ämnet religion. Vi har studerat två läromedel som riktar sig till grundskolans senare år och två 
läromedel som riktar sig till gymnasiet.  
I analyserna har vi kommit fram till att det i läromedlen för grundskolan finns en stor 
avsaknad av genusmedvetenhet. Även om genusmedvetenheten är större i läromedlen för 
gymnasiet uppnår det inte den genusmedvetenhet som vore önskvärt. 
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1. Inledning 
 
Genusanalys tar sig många uttryck inom religionsvetenskapen men inom religionsforskningen 
kan man inte, som i många andra vetenskaper, skrodera med en kvinnovetenskaplig tradition. 
Kvinnors religiösa liv i historien men också i samtiden har länge varit relativt begränsad till 
givna normer. Detta är i sig inte speciellt konstigt eftersom flertalet religioner präglas av en 
patriarkal maktstruktur där mannen och det manliga fokuseras. De allra flesta är nog rörande 
eniga om att det råder en stor avsaknad av kvinnliga förebilder, hjältinnor och gudinnor i de 
allra flesta större religionerna. Olika skolbildningar av feministteologi inom 
världsreligionerna har länge utmanat de normer och tolkningar som tidigare gjorts kring 
religion och genus. Dessa har främst fokuserat på kvinnans underordning, maktförhållanden 
med mera. Idag har kvinnoperspektiv och genusperspektiv en mer central plats i många 
forskartraditioner men det finns mer att hämta. Inte minst bör det skapas mer utrymme åt 
diskussioner samt problematiserade kring genus och religion.  
 
Dessa diskussioner bör naturligtvis inte begränsas till den akademiska forskningen utan måste 
få ta en självklar plats även i religionsämnet i såväl grund- som gymnasieskolan. När de nu 
gällande läroplanerna kom, Lpo 94 samt Lpf 94, lade man större vikt än tidigare vid att 
poängtera betydenheten av en jämställd och likvärdig utbildning. Även om det i rådande 
läroplaner inte längre finns några direktiv hur undervisningen skall bedrivas eller hur man ska 
tolka innehållet i läro- och kursplaner framgår det ändå tydligt att genusperspektivet skall 
genomsyra skolans verksamhet, och detta oavsett ämne eller inriktning. Detta kan man 
framförallt utläsa av skolans värdegrund. Där kan man läsa att ”Skolan skall aktivt och 
medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och rättigheter”1 samt att ”Eleverna skall 
uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt”.2
Läroplanerna uppmuntrar till en likvärdig utbildning och med det även ett ansvar att pojkar 
och flickor verkligen behandlas likvärdigt och får samma möjligheter 
 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 
flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till 
att forma deras uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka 
traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för elever att pröva och utveckla förmåga och intressen 
oberoende av könstillhörighet 3  

 
För att eleverna skall kunna skapa sig en förståelse för andra religioner, kulturer och 
traditioner utan att utveckla fördomar, är det av största vikt att man belyser genusperspektivet, 
inte bara i klassrumsverksamheten, utan även i läroböckerna. Vad förmedlar läroböckerna i 
religion idag? Kan man finna ett genusperspektiv i dessa? Diskuteras relationen mellan 
könen? Vi har tidigare konstaterat att det i många religioner råder patriarkala genusstrukturer, 
men kan man finna någon problematisering i framställningen av de olika religionerna, inte 
bara rent innehållsmässigt utan också i religionernas ”utövande”? Synliggör författarna 
kvinnan och det kvinnliga i religionen eller ligger fokus uteslutande på mannen och det 
manliga?  
 

                                                 
1 Läroplan för de frivilliga skolreformerna, Lpf 94 
2 Ibid; 
3 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem, Lpo 94 En likvärdig utbildning 

 4



Vi misstänker att läroböckerna i religion spelar en stor roll och att många lärare väljer att utgå 
från dessa i sin undervisning. Därför är det extra viktigt att dessa speglar både ett manligt och 
ett kvinnligt perspektiv. Syftet med läroböckerna är ju inte endast att de faktamässigt 
behandlar de olika religioner och traditioner som existerar runt om i världen. I kursplanen i 
Religionskunskap kan man till exempel läsa att det är just samspelet mellan 
kunskapsperspektivet och existentiella frågor som gör ämnet så konkret. ”Innehållsligt kan 
man urskilja olika dimensioner, som en historisk, en institutionell, en kulturell, en dimension 
om tro, en etikdimension och en genusdimension.” 4 Alla dessa dimensioner bör alltså beaktas 
men det är upp till läraren att utifrån de didaktiska frågorna besluta vad som är det viktiga 
innehållet och hur detta skall behandlas.  
 
Utifrån detta finner vi det intressant att undersöka ett urval av dagens läroböcker i religion 
utifrån ett genusperspektiv. 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet är att göra en läromedelsanalys utifrån ett genusperspektiv i ämnet religion. 
Vi ämnar undersöka hur islam och hinduism framställs i ett urval läroböcker för grundskolans 
senare år och gymnasiet.  
 
Kan läroböckerna kategoriseras som genusmedvetna även om religionen som sådan är 
patriarkal? Problematiseras genusordningen i religionerna och i så fall på vilket sätt? 
 

1.2.1 Avgränsningar  
 
Att valet föll på islam beror på att denna religion är en mycket omdiskuterad religion och som 
ofta - med västerländska ögon sett – framställs som en religion med kvinnoförtryckande och 
patriarkal genusstruktur. Beträffande hinduismen motiverar vi vårt val utifrån att det, till 
skillnad från islam, finns många mäktiga gudinnegestalter såväl i de hinduiska urkunderna 
som en intrigerad del i hinduernas vardagliga liv. Det har också forskats en del kring 
hinduiska kvinnor och gudinnor utifrån ett könsperspektiv vilket vi finner intressant. Vi anser 
att det är viktigt att man i skolans läroböcker lyfter fram det faktum att det inte endast är det 
manliga som är viktigt inom traditionerna.  
 
 
1.3 Material, teoretiska utgångspunkter och metod  
 
För att nå vårt syfte samt att svara på våra frågeställningar, belyser vi inledningsvis de utvalda 
religionerna utifrån ett genusperspektiv. Vi har valt att göra nedslag i religionerna islam samt i 
hinduism. Vi väljer att fokusera på material som handlar om kvinnan, såväl i den heliga som i 
den profana sfären. Vi vill på detta sätt lyfta fram grundläggande och viktiga aspekter rörande 
genusordningen i respektive religion, som vi också menar är primära i skolans 
religionsundervisning.  
 

                                                 
4 Skolverkets hemsida 2006-02-20. Kursplanen religionskunskap A 50 poäng 
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Beträffande tolkning och definition av begreppen kön och genus har vi använt oss av 
socialantropologen Don Kulicks förklaringar. Vi ämnar återkomma till detta senare i 
uppsatsen. På liknande sätt belyser vi ett urval av den forskning som gjorts inom genus och 
religion samt genus i läromedel. En del av litteraturen presenteras redan under rubriken 
”material” samt i anslutning till ”tidigare forskning”. Övrig litteratur och andra källor 
redovisas i noter samt i källförteckningen. 
 
Istället för att ha en särskild dispositionsdel är vi noga med att redogöra för hur vi kommer att 
arbeta i anslutning till rubrikerna. Vi väljer att åskådliggöra oss själva i den löpande texten i 
vår kommande resultatdel. På ett tydligt sätt visar vi när det rör sig om våra egna åsikter och 
när det handlar om referat eller citat. Vi väljer att arbeta på detta sätt eftersom vår 
förhoppning är att analysen blir mer intressant för läsaren om vi genomgående för en 
diskussion. Avslutande diskussion samt eventuella slutsatser redovisas under en särskild 
rubrik 
 

1.3.1 Material 
 
De läroböcker som vi väljer att analysera är två stycken tillhörande religionsämnet i 
grundskolans senare år, samt två stycken skrivna för elever på gymnasienivå. Vi ger härmed 
en närmare presentation av läroböckerna. 
 
Religion och liv 7-9: SOL 2001, författad av Leif Berg och Lennart Husén. Detta läromedel är 
utgivet av Natur och Kultur, första upplagan tryckt 1994. Denna bok är tryckt 1999. 
Läromedlet vänder sig till år 7-9. Boken är uppdelad i tre mindre böcker, med en avdelning 
för varje år. I den första delen som är avsedd för år7, tar man upp ämnen som vad religion är, 
tro i äldre tid och Bibeln. Den andra delen, avsedd för år 8, går man igenom kristendomen i 
världen och religioner i Sverige. Den tredje och avslutande delen som då vänder sig till år 9 
har man fokus på världsreligionerna men även ett kapitel för etik och moral. Totalt har boken 
372 sidor varav 23 sidor behandlar islam och 22 sidor hinduism. Vem som har skrivit kapitlen 
framgår inte av texten.  
 
SO Direkt: religion ämnesboken skriven av Ole Högberg och Mats Sundqvist. Läromedlet är 
utgivet av Bonniers förlag år 2005 och är avsett för högstadiet. Läroboken är författat så sent 
som 2005, och är därmed mer än 10 år nyare än de övriga tre. I och med det bör den vara 
betydligt mer uppdaterad och dagsaktuell och det är också därför valet föll på denna.  
Inledningsvis i läromedlet skriver man att man vill ge eleverna grundläggande kunskap kring 
livsåskådningarna i samhället, både historiskt och idag. Man lyfter fram de positiva sidorna i 
livsåskådningarna, men man tar även fram de problem som kulturkrockar kan åstadkomma. 
Islam och hinduism presenteras på 19 sidor var i boken som totalt innefattar 486 sidor. Vem 
som författat vilket kapitel framgår inte.  
 
Dessa två läromedel är skriva för grundskolans senare år. Det förstnämnda, Religion o liv, 
används aktivt i undervisningen på en av författarnas fadderskola. Den andra läroboken valdes 
utifrån motiveringen att vi vill se om framförallt Islam framställs annorlunda i ett nyare 
läromedel med tanke på terorratackerna och dess följder.  
 
Religion A 2000, skriven av Birgitta Thulin och Sten Elm utgiven av Interskol Förlag AB, år 
2000.  Detta läromedel är avsedd för gymnasieskolan och är anpassad till den nya kursplanen 
för Religionskunskap A, 50 poäng. Författarna skriver i sitt förord att man betonar moraliska 
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och etiska frågeställningar, men att boken också har som syfte att ge insikter i de viktigaste 
religionerna. Innehåller bland annat fallbeskrivningar, hämtade ur vardagslivet för att eleverna 
skall utveckla förmågan att reflektera och analysera. Boken är på sammanlagt 176 sidor. 
Kapitlet rörande islam är på 11 sidor och kapitlet rörande hinduism är på 10 sidor. Det 
framgår inte vem som har skrivit respektive kapitel. 
 
Söka Svar: religionskunskap kurs A B (2000) skriven av Leif Eriksson, Malin Mattsson och 
Uriel Hedengren. Detta läromedel är en lärobok i religionskunskap A och B på gymnasienivå 
utgiven av Liber AB. En framskjutande plats har existentiella samt etiska frågor. Denna bok 
erbjuder många diskussionsuppgifter, fördjupningsfrågor samt verktyg för egna 
undersökningar. Uppgifter av enklare slag markeras med * och uppgifter som kräver mer 
eftertanke markeras med **. Boken innehåller sammanlagt 355 sidor. Kapitlet rörande islam 
är på 22 sidor och kapitlet rörande hinduism är på 20 sidor. Dessa kapitel är båda skrivna av 
Malin Mattsson.  
 
Anledningen till att valet föll på de två sistnämnda är att de används i undervisningen på den 
fadderskola som en av oss gjort sin VFU vid. Den sistnämnda boken är av extra stort intresse 
då Malin Mattsson också är gymnasielärare.  
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1.3.2 Teoretiska utgångspunkter 
 
Det som ligger till grund för våra teoretiska utgångspunkter är den så kallade ”Genustrappan” 
vars konstruktion man kan hitta i arbetsrapporten ”Jämställdhet - och genusperspektiv i 
kurslitteraturen”, skriven av Mona Edwetz och Lars Lundstöm (2003).5 Dessa har använt sig 
av denna trappa då de granskat den obligatoriska kurslitteraturen i den nya lärarutbildningen 
vid Karlstad universitet. Vi vill härmed ge en presentation av denna trappa i sin helhet för att 
därefter redogöra för vilka av dessa steg vi ämnar använda oss av i vår undersökning. 

 
4 = Genusmedveten II (problematiserar patriarkal 
exploatering av män, kvinnor och natur)                                      

 
 3 = Genusmedveten 1 ( undersöker ”socialt konstruerat 
kön”, maktstrukturer och patriarkala mönster) 

                                                                                                                                                            
2 = Jämställdhetmedveten (beskriver orättvisa könsbundna 
villkor dvs problematiserar skillnader mellan män och kvinnor) 

 
1 = Könsmedveten (uppmärksammar och beskriver skillnader mellan 
män och kvinnor) 

  
0 = Könsneutral/könsomedveten ( frånvaro av könsperspektiv, saknar 
köns- och genusdistinktioner, ämnet framställs som könsneutralt) 

 
-1 = Könsomedveten/könsblind (förbiser könsperspektiv, könsblind, befintligt 
underlag untyttjas inte för köns - och genusreflektioner) 

 
 -2 = Könsmytsförstärkande ( upprätthåller könsmyter, som t ex kvinnan som passiv och                         
mannen som aktiv 

 
-3 = Könsmaktförstärkande ( tillämpar härskartekniker som bl a internalisering av förtryck, 
motiverar och försvarar patriarkala maktstrukturer) 6
 
Vi ämnar diskutera den valda kurslitteraturen utifrån denna trappa men viktigt är att påpeka 
att vi inte har som syfte att använda oss av alla åtta trappsteg. I tidigare arbeten har man ofta 
valt att arbeta utifrån en förenklad modell, innehållande fem trappsteg7, vilket även vi väljer 
att göra. Anledningen till detta är att vi anser att många av de steg som tas upp i den 
ursprungliga trappan är snarlika varandra. Förklaringar till de steg vi väljer att utgå från följer 
efter illustrationen:  

 
 
 
 

                                                 
5 Denna ”genustrappa” kan även refereras som allmän bakgrund till t ex: Gemzoe. L. (2000) Feminism, Gothlin, 
E. (1999) Kön eller genus, Hirdman, Y. (2001) Genus – om det stabilas föränderliga former, med flera.  
6 Edwertz o Lundström, Jämställdhets- och genusperspektiv i kurslitteraturen: en granskning av den 
obligatoriska litteraturen för det allmänna utbildningsområdets inledande 40 poäng i den nya lärarutbildningen 
vid Karlstads universitet, (2003) s. 9 
7 Till exempel; Micael Nilsson (2004) Historia ur ett genusperspektiv: en granskning av hur genusaspekterna tas 
upp i ämnet historia vid Linköpings universitet.  
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                                  Genusmedveten 
 
                          Jämställdhetsmedveten                
 
                    Könsmedveten 
 
             Könsomedveten/könsneutral 
 
     Könsmyts/könsmakts förstärkande        

 
- Genusmedveten litteratur. Litteratur som behandlar kön som sociala konstruktioner samt 
tydligt ifrågasätter patriarkala maktstrukturer. 
- Jämställdhetsmedveten litteratur. Litteratur som beskriver och problematiserar ojämlika 
skillnader mellan man och kvinna. 
- Könsmedveten litteratur. Litteratur som liksom på steget ovan beskriver ojämlika skillnader 
mellan man och kvinna men utan att problematisera. 
- Könsomedveten/könsneutral litteratur. Litteratur som framställs som könsneutral eller 
litteratur vars underlag inte utnyttjas för köns- och genusreflektioner.   
- Könsmyts/könsmakts förstärkande litteratur. Litteratur som upprätthåller könsmyter, som t 
ex kvinnan som passiv och mannen som aktiv samt litteratur som försvarar eller motiverar 
patriarkala maktstrukturer. 
 
Denna förenklade konstruktion av genustrappan är fallande och den genusmedvetna 
litteraturen är den mest eftersträvandesvärda medan den könsmyts/könsmaktsförstärkande 
litteraturen karaktäriserar det sämsta alternativet.  
 

1.3.3 Metod   
 
Vi kommer att granska texterna i de valda läromedlen med hjälp av den ovan redovisade 
genustrappan, för att utifrån denna kunna kategorisera de olika avsnitten i läroböckerna. Vi 
ämnar undersöka hur religionerna behandlas utifrån det genusperspektiv genustrappan 
representerar. Analysen är kvalitativ då vi fokuserar på texten men också i vissa fall på 
bilderna i läromedlen. Vi kommer att söka svar på våra frågeställningar genom att undersöka 
hur framställningen av religionerna förhåller sig i relation till de kategorier som finns med i 
trappan. Vi kommer även att belysa texterna utifrån dess olika delar med fokus på faktatext 
och tillhörande arbets- och diskussionsuppgifter. Med tanke på att vi har valt att analysera två 
läromedel från gymnasiet och två läromedel från grundskolans senare år kommer detta att 
göras med en komparativ ansats. Samtidigt som vi tar upp viktiga aspekter i var och ett av 
läromedlen kommer vi alltså att göra en jämförelse mellan de två läromedlen som 
representerar de olika nivåerna.  
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2. Tidigare forskning och teoribildningar 
 
Måhända kan man tycka att en del av de fakta som vi härmed väljer att lyfta fram bör placeras 
under en rubrik kallad ”bakgrund” eller liknande. Vi anser dock att de begrepp vi ämnar 
diskutera hör samman med just tidigare forskning samt teoribildningar. Genusforskning är ett 
stort ämne och erbjuder en bred repertoar av metoder. Eftersom genusforskning också bedrivs 
inom så många tvärvetenskapliga ämnen är det också en omöjlighet att redogöra för alla 
teoribildningar. Vi väljer endast att kortfattat belysa det som för detta arbete är relevant och 
dessa forskningsfalanger och teorier placerar vi under tre rubriker. Under den första rubriken 
är det främst olika tolkningar av begreppet genus genom historien som kortfattat diskuteras. 
Vidare ämnar vi under en rubrik visa fram ett urval av den forskning som har bedrivits kring 
genusperspektiv i religionsvetenskap samt sist och slutligen redogör vi för de 
läromedelsgranskningar som gjorts, utifrån ett genusperspektiv. Vi vill poängtera att 
forskning härrörande de två utvalda religionerna islam och hinduism kommer att placeras 
under en egen huvudrubrik längre fram i uppsatsen, närmare bestämt under ”bakgrund”. 
 
 
2.1 Genus 
 
Genus är som vi tidigare påpekat ett stort begrepp. För att komma det lite närmare och 
precisera vad vi menar när vi fortsättningsvis kommer att använda oss av begreppet, vill vi 
härmed kortfattat belysa begreppet genus och dess bakgrund. Vi har valt att ta vår 
utgångspunkt i socialantropologen Don Kulicks historieskrivning om genus. Han presenterar 
bakgrund, historia och forskning som gjorts kring vad som ligger bakom begreppet och hur 
det kommit att växa sig starkt i dagen forskningsdebatt. Den amerikanska antropologen 
Margaret Meads, var enligt Kulick en av de allra första som forskade kring manligt / 
kvinnligt, eller ”könsroller” som då var det begrepp hon använde sig av. Redan på 1930 talet 
när hon skrev sina artiklar och genomförde olika fältstudier kunde hon konstatera att 
”könsroller inte är biologiskt bestämda förpliktelser som man föds med”. Hon menade istället 
att könsrollerna var kulturellt konstruerade. 8  
 
Även om Meads rapporter om könsroller var ett första steg i det vi i dag kallar genusforskning 
kom hennes arbete att hamna i periferin då hon dels motarbetades av manliga kollegor, och 
dels själv vacklade i sina antaganden då hon emellanåt gärna själv definierade könsrollerna 
utifrån ett freudianskt perspektiv och därmed frångick sina egna observationer9  
Under den senare delen av 1960 talet då det kvinnliga antalet akademiker ökade och 
feminismen började blomstra återupptogs studiet av könsroller10  
 
Antropologen Rubin anses vara den som i kvinnoforskningssammanhang introducerade 
begreppet sex/gender. Enligt henne är gender en socialt skapad uppdelning av de mänskliga 
varelserna i två skilda kategorier. Denna uppdelning grundar sig på de sexuella och 
reproduktiva relationerna. Gender är något som präglar hela samhället.11Vi vill poängtera att 
vi fortsättningsvis kommer att använda oss av begreppet ”genus”.  

                                                 
8 Kulick, Don (2004) Från kön till genus s. 14 
9 Ibid; s. 14-15 
10 Ibid; s. 15 
11 Skrift som bygger på en föreläsning av Eva Gothlin vid konferensen ”Könsperspektiv i forskning och 
undervisning” i Göteborg 26-27 augusti 1999, s. 3 
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När man diskuterar begreppet genus i forskningssammanhang omformuleras detta ständigt, 
menar Eva Hothlin som är fil dr i idé- och lärdomshistoria. Hon hävdar att genus ofta används 
ensamt men att kopplingen till biologiskt kön är underförstådd. Vidare hävdar hon att det 
svenska begreppet kön har flera och vidare innebörder än exempelvis engelskans sex, som är 
mer begränsat till just det biologiska könet.12

 
Kulick definierar genus så som att begreppet innefattar ett ”betydelsesystem som består av två 
varandra motsatta och uteslutande kategorier vari alla människor placeras.” Därmed menar 
han att ”Genus baseras på en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan män och 
kvinnor.” Kulick tydliggör vidare hur viktigt det är att poängtera att det INTE är de biologiska 
skillnaderna i sig som är genus, utan att det är just tolkningen av dessa skillnader som utgör 
genus. 13  
 
Med ett ökat intresse för genus och genusfrågor kommer även frågor om ”manligt” respektive 
”kvinnligt” att ställas på sin spets. Det som vi förr kanske tog för givet var ”manligt” 
respektive ”kvinnligt” har idag kommit att bli väldigt komplexa frågor när man ifrågasätter 
vad det innebär socialt. 14

 
I och med att genusforskningen expanderat är det alltså inte bara kvinnligheten och 
kvinnofrågor som diskuteras. Man diskuterar även manlighet och mannens roll i historien ur 
ett annat perspektiv. ”Genusforskning problematiserar därmed också manlighet som något 
historiskt föränderligt och socialt präglat, till skillnad från traditionella forskningstraditioner 
där mannen utgjort den allmänmänskliga ”normen” och kvinnan betraktats som avvikande.” 15

  
Vad som även är viktigt att ha i åtanke då vi undersöker två världsreligioner utifrån ett 
genusperspektiv är att genus skiftar över tid och rum och mellan kulturer och samhällen. 
”Genus är också, som Joan Scott understryker, en analytisk kategori, att analytiskt verktyg 
med hjälp av vilket man kan belysa och beskriva relationer mellan könen i olika historiska 
kontexter, på sociala, språkliga och individuella nivåer.” 16

 
 
2.2 Religion o genus 
 
I inledningen påtalade vi att man inom religionsvetenskapen inte direkt kan skryta om en 
kvinnovetenskaplig forskningstradition. Genusperspektiv har dock blivit ett mer eftertraktat 
ämne enligt Catharina Raudvere. Hon menar att studier av genusrelationer är ett ämne som 
idag är mycket åtrått hos exempelvis studenter i religionsvetenskap. Hon skriver bland annat 
att ” De senaste tjugo åren har inneburit en formlig explosion av litteratur, både om och av 
religiöst aktiva kvinnor”.17 Detta är i sig mycket intressant därför att det länge var så att 
kunskap om kvinnors religiösa liv, inte bara i historien utan också i samtiden, varit relativt 

                                                 
12 Skrift som bygger på en föreläsning av Eva Gothlin vid konferensen ”Könsperspektiv i forskning och 
undervisning” i Göteborg 26-27 augusti 1999, s. 4 
13 Kulick, Don (2004) Från kön till genus s. 11 
14 Raudvere, Catharina (2002) Stigma, status och strategier: genusperspektiv i religionsvetenskap  s.11 
15 Skrift som bygger på en föreläsning av Eva Gothlin vid konferensen ”Könsperspektiv i forskning och 
undervisning” i Göteborg 26-27 augusti 1999, s. 14 
16 Ibid; s. 7 
17 Raudvere, Catharina (2002) Stigma, status och strategier: genusperspektiv i religionsvetenskap, s. 9 
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begränsad till vad normerna uttryckte. Raudvere menar att det var först under 1970 talet som 
man började uppmärksamma kvinnan på ett nytt sätt inom forskningen.18  
 
Vidare skriver Raudvere att en ny kvinnovetenskap, nära förbunden med feminism, växte 
fram under denna tidsepok. Skarp kritik framfördes mot tidigare forskning som enbart varit 
formulerad och tolkad utifrån ett manligt perspektiv. Synen på kvinnans plats i historien blev 
nu granskad genom feministiskt vetenskapliga glasögon och man lade fokus på 
synliggörandet av kvinnan. Ett ökat intresse för bortglömda gudinnor i de mytiska 
berättelserna, kvinnliga förebilder och hjältinnor i religionerna växte fram.19  
 
Raudvere beskriver vidare att det inte alltid är lätt att upprätthålla distinktionen mellan 
feministiska studier och genusstudier. Feminism är alltid på något sätt ifrågasättande och 
syftar till kvinnans underordning och till förändring av detta. Genusforskning utesluter 
naturligtvis inte något av detta men fokuserar mer på hur manligt och kvinnligt konstrueras i 
olika kulturer och samhällen. 20 Detta anser vi vara av stor vikt att framhålla här, då vi inte på 
något vis vill att detta arbete skall framstå som uteslutande feministiskt. Samtidigt måste vi 
påpeka ytterligare en gång, att dessa teorier inte utestänger varandra.  
 
Som vi nämnde tidigare så är det numera relativt eftertraktat att forska ur ett genusperspektiv. 
Det har även gjorts en hel del forskning kring genus och religion under senare år. Ovan 
nämnda författare är medskribent i Stigma, status och strategier. Genusperspektiv i 
religionsvetenskap. Denne skriver en del om de religioner som vi valt att arbete med i den här 
uppsatsen, nämligen islam och hinduism. Bland annat behandlar hon de hindunationalistiska 
och islamistiska kvinnor inom grupper som vill arbeta för kvinnors bättre villkor. Hon har 
även skrivit annat som belyser kvinnan och hennes roll i islam.21  
 
Att redogöra för alla de otaliga författare och forskare som skrivit om genus och religion är, 
som vi tidigare skrivit, omöjligt. Några är dock viktiga att få med i sammanhanget, därför att 
vi även kommer att använda oss av dessa i vår bakgrund. Exempelvis är universitetslektorn i 
religionshistoria Eva Hellman en viktig frontfigur med sin Hinduiska kvinnor och gudinnor:  
en introduktion (1998). Hellman driver i denna bok sin tes om att det finns många 
gemensamma drag i hinduiska konstruktioner av gudinnor och kvinnor. Hon problematiserar 
den hinduiska bilden av det gudomliga, som både manligt och kvinnligt, vilket hon också 
påpekar är ett viktigt tema i den hinduiska traditionen.22 Hellman har också ett flertal artiklar 
rörande kvinnor i hinduismen.23  
 
Vidare bör C.J. Fuller, professor i antropologi, omnämnas i korthet under denna rubrik, även 
om vi ämnar återkomma till denne senare i uppsatsen. Fullers vetenskapliga avhandling The 
Camphor Flame är viktig i detta sammanhang då vi kommer att hänvisa till denna i vår 
bakgrund kring hinduismen. Fuller lägger fokus på den ”folkliga” delen av hinduismen och 
diskuterar det hierarkiska system som den hinduiska traditionen är uppbyggd på. Detta system 

                                                 
18 Ibid; s. 9-10 
19 Ibid; s. 10 
20 Raudvere, Catharina (2002) Stigma, status och strategier: genusperspektiv i religionsvetenskap, s. 10-11 
21 Till exempel: ”Rörelse och identitet: religion och tradition som sociala drivkrafter” i tidsskriften Bang (2000), 
och ”Tillgång till offentligheten: synlighet och rörlighet. Muslimska kvinnors religiösa aktivism i Istanbul” 
Kvinder, kon og forskning, (tema: Orientalisme) nr. 3, 2000 
22 Hellman, Eva (1998) Hinduiska gudinnor och kvinnor:en introduktion, s. 5  
23 Till exempel :” GUDINNOR – idealkvinnor som vet sin plats” i tidsskriften Bang(2000) nr, 2  
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menar han att man återfinner i såväl symboliska handlingar, ritualer och i det ”vardagliga 
livet” hos hinduerna. 24

 
Anne Sofie Roald som bland annat författat boken Islam Historia, tro, nytolkning aktualiserar 
i sin text kvinnofrågor och problematiserar mötet mellan islam och väst25. Roald arbetar på 
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) och är universitetslektor med 
religionsvetenskapig inriktning samt docent i religionshistoria. 
 
Vidare kommer Lisbeth Lindeborgs forskning att nämnas här. Lindeborg är statsvetare, 
journalist och författare. Hon diskuterar bland annat kvinnofrågor i historien och samtiden och 
har gjort sig känd för att benämna islamismen den tredje totalitarismen. Den artikel vi här 
lyfter fram av Lindeborg ingår i skriftserien ”Världspolitikens Dagsfrågor” och behandlar 
problem i internationell ekonomi och politik. Här koncentrerar sig författaren på kvinnans 
situation i den muslimska världen.26  
 
 
2.3 Läromedel och genus 
 
Det har även gjorts en del analyser av läromedel ur ett genusperspektiv. Främst är det dock 
läromedel i ämnet Historia som har granskats, vilket kan förklaras med att det är ett kanske 
mer tacksamt ämne att behandla. Vi förbihåller oss rätten att säga att det är lättare att finna 
litteratur och tidigare forskning kring kvinnohistoria än om det ämne vi valt att behandla. En 
intressant C-uppsats, som vi även hämtat en del idéer från, är Tuija Björklunds 
”Genusperspektiv i historieläromedel – finns det?”, där hon drar slutsatsen att läroböckerna i 
historia inte lever upp till styrdokumentens krav på en jämställd undervisning. Bland annat 
använder vi oss av, precis som Björklund, den så kallade ”genustrappan” som vi redovisat 
tidigare i uppsatsen. Konstruktionen är dock tagen från Edwetz och Lundström, som i sin tur 
granskat litteraturen i den nya lärarutbildningen i Karlstad, som vi också redogjort för 
tidigare.  
 
Intressant är att Skolverket i denna stund håller på med en granskning av läromedel, utifrån 
värdegrunden. Den delredovisning av granskningen som skall göras, finns tillgänglig hos 
skolverket och vi har tagit del av den för att inhämta idéer till upplägg och litteratur. Syftet 
med skolverkets projekt är att ”analysera olika läroböckers behandling av och förhållningssätt 
till de fem aspekterna […] kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell 
läggning och funktionshinder.”27  Man betonar även här hur viktigt det är att värdegrunden 
uppfylls i undervisningen och att man inom skolan arbetar för att ge uttryck åt dess 
värderingar i det dagliga arbetet.    
 
En annan läromedelsanalys som gjorts inom ämnet genus och läromedel är ”Genus och text – 
När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?” av Moria Von Wright. Denna rapport 
har som framgår i titeln sitt fokus på fysikläromedel, men är ändå av intresse av oss då det är 
genusperspektivet som behandlas. Von Wright menar att ” En jämställd text är intresserad av 
läsaren, vem han eller hon än månde vara. Det innebär att läromedlen bör förhålla sig öppen 
inför elevers olika erfarenheter och livsvärldar genom att inkludera olika perspektiv.”28

                                                 
24 Fuller, C.J (1992) The Camphor Flame, kapitel 11 
25 Roald, Ann- Sofie (2005) Islam Historia, tro, nytolkning 
26 Lindeborg, Lisbeth  (2003) Världspolitikens Dagsfrågor: kvinna i islam, nr7 
27 Skolverket, ”Delredovisning av uppdrag om granskning av läromedel”, 2005-09-29 
28 Von Wright, Moria, Rapporten: ”Genus och text – När kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel?”s. 27 
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Sture Långström diskuterar läromedel i sin bok ”Praktisk lärarkunskap”. Han menar att  
 

[…]läroböcker används i ett sammanhang där auktoriteter inte alltid ifrågasätts trots att det i gällande 
läroplaner finns skrivningar som uppmanar till kritiskt tänkande. Det är därför ganska vanligt att elever 
och lärare relativt okritiskt accepterar läroboken som riktigt och sann29  

 
Han uppmärksammar även genusperspektivet, eller rättare sagt att det kan finnas ett 
uteblivande av genusperspektiv, då författarna till läromedlen arbetat utifrån ett manligt 
perspektiv och däri låter mannens värld vara normen i det de presenterar. Detta kan givetvis 
vara både medvetet och omedvetet från författarnas sida. Långström lyfter där fram 
alternativa metoder till hur man kan arbeta med läromedlet, att man lätt kan komplettera de 
delar som saknas då de uppmärksammats. Han ger även förslag på hur man som lärare och 
elev kan granska läromedlet för att lätt se om läromedlet är representativt för båda könen eller 
om något av könen är dominerande.30  

                                                 
29 Långström, Viklund (2006)Praktiks lärarkunskap, 101-102 
30 Ibid; s. 111 
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3. Bakgrund 
 
För att analysera de av oss utvalda läromedlen, måste vi först och främst ha en grund att 
bygga på utifrån de två världsreligionerna vi valt att studera. Religionerna undersöks ur ett 
genusperspektiv med fokus på kvinnorna samt det kvinnliga i religionerna. Inom hinduismen 
handlar det till stor del om gudinnor som onekligen har en central plats i religionen, men även 
kvinnan och hennes roll i det hinduiska samhället behandlas.  
 
I islam belyser vi till större del kvinnan i den profana sfären. Då islam bygger på en patriarkal 
samhällsuppfattning med en manlig grundgestallt är det svårt att fokusera på kvinnan i 
religionens kärna. Den kvinnliga gestalt som ändå är viktig i religionens grund är 
Muhammeds dotter Fatima som har kommit att bli en betydelsefull kvinnogestalt i en för 
övrigt mansdominerad religion. I dagens samhälle har islam kommit att bli en religion som 
många i väst ofta förknippar med krig, konflikter och kvinnoförtryck. En viktig aspekt kring 
detta är hur man utifrån olika tolkningar av Koranen ser på kvinnan i samhället och på hennes 
roll i dels det heliga dels det profana rummet. 
 
Hinduismen kanske inte förknippas på samma sätt som islam med kvinnoförtryck, men man 
kan ändå urskilja att det finns vissa förutfattade meningar om traditionen. Detta på grund av 
att man i västvärlden fortfarande förknippar hinduismen med kastsystemet där kvinnan inte 
kan avancera lika högt som mannen. När vi studerar dessa två traditioner försöker vi att vara 
så fördomsfria som möjligt. Att anta en helt neutral utgångspunkt är nästintill omöjligt då vi i 
många avseenden är influerade av den kultur och de normer som råder här i väst. Även om vi 
klargjort hur vi väljer att definiera begreppet genus, betyder det inte att vi kan bortse från att 
kvinnligt/manligt kan ta sig olika uttryck i andra kulturer och samhällen. Detta har vi haft i 
åtanke då vi presenterar de båda religionerna. Vi vill än en gång understryka att vi gör denna 
presentation av traditionerna utifrån ett västinfluerat perspektiv och det faktum att vi lyfter 
fram forskare som i majoritet även de har ett (medveten eller omedveten) utgångspunkt i väst 
och därmed starka influenser av västs tankar.  
 
 
3.1 Hinduism ur ett genusperspektiv  
 
När man talar om hinduism bör man ha i åtanke att detta är ett samlingsnamn av en mängd 
olika lärosystem och trosföreställningar som vuxit sig fram under minst 3000 år, på den 
indiska halvön. Det finns ingen grundargestalt i denna tradition, inte heller någon gemensam 
kanon med ett gemensamt religiöst budskap som i till exempel kristendom, judendom och 
islam. Hinduerna själva anser sig inte heller tillhöra någon religion. Vanligt är att man delar in 
hinduismen i två olika utgångspunkter, nämligen den ”stora” och den ”lilla” traditionen. Den 
stora traditionen bygger på texter och förvaltas av manliga specialister (bhraminer/präster). 
Den ”lilla” traditionen traderas istället muntligt och förvaltas av ickespecialister (kvinnor).31  
När man studerar och undersöker gudar och gudinnors roll, är det viktigt att ha i minnet att det 
finns såväl gudar/gudinnor som alla hinduer känner till, såväl som det finns lokala ”bya- 
gudar”. Vilka gudomligheter man väljer att anamma beror alltså på vilken tradition man 
tillhör och detta varierar också lokalt. 
  

                                                 
31 Hellman, Eva (1998) Hinduiska gudinnor och kvinnor: en introduktion, s. 8 
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Även om det finns risk för att utelämna viktig information kring de olika tidsepokerna i 
hinduisk tradition ämnar vi endast belysa ett urval av de viktigaste gudinnorna som dyrkas 
inom religionen. Syftet är framförallt att peka på mångfalden av de gudinnor som faktiskt är 
betydande inom hinduismen, inte att redogöra för hela traditionens lära. Någonstans måste 
man begränsa sig men man måste också någonstans börja, och vi anser att Eva Hellmans 
framställningar av hinduiska gudinnor i den ”stora traditionen” är intressanta i detta 
sammanhang.  
 
Hellman skriver att ”varje manlig gud behöver en gemål, en gudinna, som representerar hans 
livsenergi.”32 Detta är av största vikt, menar Hellman vidare, eftersom de inte kan vara utan 
sin ”kvinnliga energi”, till och med en sådan viktig gud som Shiva33 skulle vara helt kraftlös 
utan sin Parvati.34 Paravati, å andra sidan skulle endast vara ”halv” utan sin make Shiva. 
Dessa kompletterar alltså varandra. Det händer att Shiva även avbildas som hälften man och 
hälften kvinna, vilket gestaltar tanken på att det gudomliga har både en manlig och en 
kvinnlig sida. Hellman skriver i sin artikel ”GUDINNOR – idealkvinnor som vet sin plats”35 
att i denna bild av det gudomliga är det kvinnliga inte på något sätt nedvärderat eller osynligt, 
snarare nödvändigt och mycket värdefullt. ”Denna uppskattning av gudinnan och det 
kvinnliga ingår emellertid i en patriarkal struktur”. 36

 
Andra gudinnor som Hellman lyfter fram är bland andra, Sarasvati som i senare traditioner är 
guden Bhramas hustru. Hon benämns ofta som ”talets gudinna” eller ”litteraturens gudinna”. 
Hellman poängterar att detta inte är en gudinna som den ”vanliga” hindun vänder sig till i 
vardagen. Eftersom hon även innehar karaktärsegenskaper i form av kunskap, vishet och 
lärande är det vanligare att man söker hennes tillvaro i skolor och bibliotek med mera.37  
 
Devi, är en viktig gudomlighet som ses och dyrkas på olika sätt beroende på vilken hinduisk 
tradition man tillhör. I vissa falanger ses hon som underordnad gudarna och i andra som 
identisk med det högst gudomliga. Hellman skriver att ”En vanlig tankegång är att den 
kvinnliga essens som Devi tänks representera finns i alla kvinnor, som således ses som 
uppenbarelseformer av henne.”38  
 
Lakshmi som sägs vara den absolut populäraste gudomligheten i den hinduiska gudavärlden, 
förknippas ofta med kvaliteter som lycka, rikedom och välstånd och är också inom vissa 
hinduiska riktningar Vishnus hustru. Hon avbildas vanligtvis sittandes på en lotusblomma 
med lotusblommor i två av sina fyra händer, eftersom denna blomma inom hinduismen 
symboliserar andlig auktoritet, renhet och fruktbarhet. Hon ses också som en modell av ideala 
och perfekta hinduiska hustrun. Hon dyrkar och tjänar sin make och är uppmärksam på hans 
önskningar.39  
 
Sita som har en viktig roll i sanskriteposet Ramayana är i nutida hinduism en kvinnlig 
förebild som perfekt hustru. I tidigare nämnda epos uttrycker Sita sin hängivenhet mot sin 
make Rama både i tal och handling, skriver Hellman. Eposet berättar om hur Sita rövas bort 
                                                 
32 Hellman, Eva (1998)Hinduiska gudinnor och kvinnor: en introduktion, s. 68 
33 Shiva, tillsamans med Bhrama och Vishnu är de gudarna som ingår i hinduernas tro på den cirkulära 
verklighetsuppfattningen. Dessa gudar är de allra största i traditionen. 
34 Shivas hustru. Viktigt att ha i åtanke är att hon gestaltas olika beroende på tradition. 
35 Bang, feministisk kulturtidsskrift (2000) nr, 2 
36 Ibid;  
37 Hellman, Eva (1998) Hinduiska gudinnor och kvinnor: en introduktion, s. 13-14 
38 Ibid; s. 49 
39 Ibid; s. 13-16  
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av demonkungen Ravan och hur hennes make Rama med sina medhjälpare lyckas att befria 
henne. Sitas liv med sin make resulterar dock i svåra prövningar eftersom Rama inte vill ha 
henne tillbaka efter hennes fångenskap. Sita hade varit under en annan mans kontroll och 
detta kunde ge upphov till rykten, menar Rama. Sita ordnar då ett ”eldtest” för att på så vis 
bevisa sin oskuld. Då eldens lågor inte skadar henne övertygas Rama om hennes oskuld och 
tar således henne tillbaka till sin maka. Ryktesspridningen får dock inte något slut. Sita sägs 
ha varit otrogen under sin fångenskap och Rama förskjuter sin hustru trots att hon är havande. 
Sita anklagar bara sig själv för det inträffade, inte sin make. Förnedringen gör att Sita inte 
längre ville leva och ”Moder Jord” tar henne då tillbaka. Hellman skriver att Sita behandlas 
mycket illa av sin make men att hon är lojal mot honom. Detta överensstämmer med hur man 
ser på kvinnan och dennes roll i äktenskapet. I ”Manus lag”40 står det skrivet att även om en 
make saknar goda egenskaper eller är otrogen, skall han dyrkas som en gud av sin hustru.41

 
Gudinnan Durga beskrivs också som en av hinduismens viktigaste gudinnor eftersom hennes 
främsta uppgift är att bekämpa de demoner som hotar den kosmiska harmonin. I framförallt 
sanskrittexterna framställs hon som en mycket mäktig stridsgudinna. Liksom övriga gudar 
och gudinnor framställs hon dock på olika sätt beroende på tradition och myt. Det som 
karaktäriserar denna gudinna, enligt Hellman, är att hon ”På många sätt vänder upp och ned 
på föreställningen om den ideala hinduiska kvinnan och utgör en kontrast till gudinnor som 
Sarasvati, Lakshmi, Sita, Radha och Paravati.42 Hon är den enda som inte står i skuggan av en 
manlig gud, hon är INTE en god hustru och hon utför en typisk manlig syssla, nämligen att 
strida.43

 
Gudinnorna i hinduismen har en framträdande plats, men de anses också vara farliga och 
förknippas med den ”okontrollerade naturen”. Ett gott exempel på en sådan gudinna är Kali. 
En av myterna om Kali består i hur hon av blodtörst dansar så våldsamt att världen hotas att 
falla samman. Hennes make Shiva får då lägga sig ned framför henne och först då slutar 
gudinnan sin rasande dans. ”Gudinnan var tämjd av maken och den kosmiska harmonin 
återställd.”44 Hon framställs ofta som en gränsöverskridande och blodtörstig gudinna, 
avbildad som svart, naken och med ett halsband med avhuggna huvuden. Kali är den gudinna 
som gjort sig mest känd i västvärlden, skriver Hellman.45  
 
Tydligt är alltså att gudinnor har en central och viktig plats i det hinduiska samhället, alla är 
de viktiga på sitt speciella sätt. De också viktiga gudarna, skulle inte klara sig utan den 
kvinnliga sidan av det gudomliga. Hellman lyfter dock också fram en annan sida av det hela 
nämligen att det råder en ojämlikhet och könsbundna roller i det hinduiska samhället. 
Gudinnan i hinduismen är underordnad guden och hennes viktigaste uppgift är att vara en 
hängiven gemål. Hellman menar att ”På ett analogt sätt är den hinduiska kvinnans 
huvudsakliga uppgift att som hustru och mor till företrädesvis söner bidra till att skapa och 
upprätthålla en social ordning”.46   
 
Vi ämnar fortsätta att diskutera kvinnan och kvinnans roll i den hinduiska traditionen. Fuller, 
som vi också har presenterat i korthet tidigare i detta arbete, belyser också den hinduiska 

                                                 
40 Manus lag är en text från ca. 100 e.v.t. med föreskrifter gällande man/kvinna 
41 Hellman, Eva (1998) Hinduiska gudinnor och kvinnor: en introduktion, s. 22 
42Hellman, Eva (1998) Hinduiska gudinnor och kvinnor: en introduktion, s. 39 
43 Ibid; s. 39 
44 Ibid; s. 40 
45 Ibid; s. 40-43 
46 Ibid; s. 68 
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kvinnan och hennes roll i sin bok The Camphor Flame (1992). Fuller, som för övrigt är 
antropolog, poängterar starkt att det är omöjligt att analysera hinduismen utan att först fundera 
över det samhälle de lever i. Man får inte glömma det kastsystem som genomsyrar det 
hinduiska livet.47 Fuller skriver att ”Every Hindu is born into one and only one caste, and 
remains a member of that caste until death.”48  
 
Det är mycket ovanligt att kvinnor gifter sig med en man från ett högre kast och de allra flesta 
äktenskap är arrangerade. Kastsystemen kan ha lokala variationer men har samma 
basstruktur.49 Kastsystemet bidrar till vilken status kvinnan har. Kvinnor som tillhör ett högre 
kast och en ”finare” familj behöver i regel inte arbeta. Däremot händer det att dessa kvinnor 
ändå väljer att ta ett jobb, men då ett respektabelt och professionellt sådant. De kvinnor som 
är fattiga och har låg status tillhör i regel de lägre kasten. Dessa får ofta jobba mycket hårt, för 
låg lön, i till exempel stora fabriker.50

 
Precis som vi diskuterade tidigare är kvinnans mest framträdande roll att vara en god hinduisk 
hustru. Fuller beskriver kvinnans roll och status i äktenskapet på detta sett; 

 
[…]marriage makes a Hindu woman ”auspicious” […] She epitomizes goodness, prosperity, well-being, 
health, happiness, and creativity, which will be confirmed – she and her family hope – when she becomes 
a mother, a status idealized in both popular culture an scripture.51  

 
Med andra ord spelar det inte någon roll huruvida man tillhör den ”lilla” eller den ”stora” 
traditionen, man ser på kvinnans roll som hustru på ett ungefär likartat sätt. Detta är i sig 
intressant med tanke på att till exempel Hellman menar att det är just i den ”stora” traditionen 
som den patriarkala genusstrukturen framträder tydligast. Å andra sidan hävdar hon också att 
konstruktionen av manligt och kvinnligt i denna tradition också har en grundläggande 
betydelse för konstruktionen av kön i nutida hinduism.52  
 
Avslutningsvis vill vi åter igen påpeka att Hinduismen inte är en alltför lätt religion att 
analysera, precis som också Fuller menar i sin bok. De många olika traditionerna inom 
hinduismen gör att skillnader hela tiden gör sig gällande, också när det handlar om vilken roll 
kvinnan har samt andra aspekter som berör genus och kön.  
 
 
3.2 Islam ur ett genusperspektiv 
 
Den viktigaste gestalten i religionen islam är Muhammed som man tror föddes runt år 570 v.t. 
Det sägs att han fick sina första uppenbarelser, efter att han vid nära fyrtio års ålder inlett sitt 
andliga sökande, från ängeln Gabriel på berget Hira nära staden Mecka.53 Mecka var på den 
tiden (runt 600 v.t) en blomstrande handelsstad där Muhammed levde tillsammans med sin 
hustru Kadija. Kadija var den förste som Muhammed berättade om sina uppenbarelser för och 
hon stöttade honom och hjälpte honom att hitta mod att sprida dessa uppenbarelser till folket i 
staden. En liten skara anhängare slöt sig till Muhammed som nu ansågs vara Guds profet54 
                                                 
47 Fuller, C.J (1992)The Camphor Flame s. 7 
48 Ibid; s. 14 
49 Ibid; s. 14 
50 Fuller, C.J (1992)The Camphor Flame s. 22 
51 Ibid; 22 
52 Hellman, Eva (1998) Hinduiska gudinnor och kvinnor – en introduktion., s. 59 
53 Roald, Ann-Sofie (2005) Islam: historia, tro, nytolkning s. 36- 37 
54 Guds ställföreträdare på jorden. Person som vidarebefordrar ett gudomligt budskap   

 18



och i tio år stannade han i Mecka där han blev motarbetad av andra grupper araber som höll 
fast vid sina mer polyteistiska trosuppfattningar. Under perioden juli till september år 622 
flydde Muhammed och de flesta av hans anhängare till staden som då hette Yathrib, vilken 
senare skall komma att heta Medina55. 
Mellan åren 610- 622 tog Muhammed emot gudomliga uppenbarelser. Förkunnelserna som 
han mottog kom senare att nedtecknas och samlas i Koranen56  
 
Efter det att Muhammed hade dött år 632 utsågs Abu Bakr, Muhammeds svärfar och nära vän, 
att leda muslimerna. Han blev därmed den första kalifen57. Inom Islam talar man ofta om de 
fyra rättledda kaliferna och dessa var alla efterföljare till Muhammed.  
 
Muhammeds kusin och svärson, Ali ibh Abu Talib blev så den fjärde och sista rättledde 
kalifen och han var även gift med Muhammeds dotter Fatima. Alis tid som ledare kom att bli 
allt annat än lugn. Anhängare till Ali såg honom som den enda ”rätta” efterträdaren och ansåg 
att de tidigare tre kaliferna berövat honom hans rätt att ta över den ledande rollen för det 
muslimska samfundet tidigare. Med detta kom den stora uppdelningen av det muslimska 
samfundet, även om det tidigare funnits meningsskiljaktigheter var det nu den stora delningen 
blev aktuell och de två stora riktningarna Shia58 och Sunni59 var ett faktum.  
 
 Islam räknas som en av de stora världsreligionerna och är tillsammans med kristendomen och 
judendomen en av de tre stora monoteistiska religionerna. Med detta följer även det faktum att 
dess grundare, de stora profeterna och majoriteten av personer som vanligtvis lyfts fram som 
viktiga i historien, är manliga. De kvinnor som historiskt sett har spelat en viktig roll för 
traditionen utelämnar man ofta helt eller omnämner ytterst kortfattat. Inom Islam är 
Muhammeds dotter Fatima en sådan person som haft stor betydelse, men som man ofta inte 
hör så mycket om när man talar om Islam.  
 
John L Esposito, professor vid Georgetown University, USA och internationellt erkänd expert 
inom på islam drar parallellen mellan monoteistiskt troende folken. ”Muslimer dyrkar, precis 
som judar och kristna, Abrahams och Moses Gud, tror på Guds uppenbarelse och profeterna 
och lägger stark vikt vid det moraliska ansvaret”. Vidare påpekar han att de flesta anhängare 
av islam, i likhet med anhängare av andra religiösa traditioner, är blida och målinriktade män 
och kvinnor med stort intresse för familj och hem och lever med en önskan om en fridfull 
värld utan konflikter.60  
 
Anne Sofie Roald skriver i sin bok Islam historia, tro, nytolkning att: ”Då det gäller relationen 
mellan man och kvinna har man under hela 1900-talet livligt diskuterar hur det traditionella 
och det moderna förhåller sig till vartannat.” 61 Vidare påpekar Roald att det är av avgörande 

                                                 
55 Stad som är belägen i ökenområdet i Saudiarabien. Medina betyder ”profetens stad” 
56 Esposito, John, L (2001) Islam: den raka vägen s.29 
57 Muhammed (profetens) efterträdare, ska verka som LEDARE för det muslimska folket, de är INTE profeter. 
58 Shia– riktning inom det islamska samfundet som hävdar att Ali är den enda rättfärdiga ledaren. Inom denna 
riktning kallar man ledaren imam och denna ska väljas från Muhammeds ättlingar. Ca 10% av dagens muslimer 
är anhängare av denna riktning.  
59 Sunni – riktning inom det islamska samfundet som grundar sig på sunna – (sunna betyder i dagligt tal 
”tradition” och innefattar koranen, haditerna (Muhammeds uttalanden) och  . Ca 90% av dagens muslimer är 
anhängare av denna riktning. Dessa accepterar de fyra första kaliferna och menar att den bäst lämpade inom 
Muhammeds stam ska väljas till efterträdare.   
60 Esposito, J.L (2001) Islam Den raka vägen s. 19 
61 Ibid, s. 165 
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betydelse att det är männen som har gjort tolkningar av de muslimska källorna och att detta 
har påverkat lagarna på så vis att de reflekterar ett manligt perspektiv. 62

 
Esposito tar upp och diskuterar kvinnans roll i det muslimska samhället och betonar även 
vilken stor skillnad det är mellan kvinnors ställning i olika kulturella sammanhang. I vissa 
delar av den muslimska världen, de länder som räknas som mer moderniserade (Tunisien, 
Malaysia, Jordanien e.tc) har det bildats kvinnliga nätverk som ägnar sig åt koranstudier och 
gemensam bön. 63 Vidare menar Esposito att ”Traditionalisterna framhäver att män och 
kvinnor visserligen är lika inför Gud men har kompletterande och inte identiska roller i 
samhället.”64  
 
Roald hänvisar till Al- Turabi, sudanesisk islamist verksam på 1970 talet. Hon skriver att ”Al- 
Turabi beskriver det islamiska samhället som en plats där män och kvinnor står sida vid sida, 
även i det offentliga rummet.” Han framhåller att både män och kvinnor har att ta ansvar för 
sig själva, och han kritiserar den traditionella lagtolkningen att mannen skulle ha en sorts 
förmyndaransvar för kvinnan”65 Vidare skriver Roald  att ”Han [Al-Tubari] hänvisar till 
historien och till berättelser om hur de första kaliferna rådgjorde med kvinnor då de stod inför 
vissa val.”66  
 
Att dessa berättelser där kaliferna och även Muhammed själv rådgjorde och behandlade 
kvinnan som sin jämlike är aspekter av sen religiösa traditionen som inte lyfts fram i någon 
form när islam vanligtvis presenteras. Även om det i koranen finns suror som berör just att 
mannen och kvinnan skulle vara jämlika, att de är skapade av samma ande och att alla är lika 
inför Allah, är det inte riktigt så det ser ut i samhället och inte heller den bild som förmedlas 
av traditionen till utomstående.  
 
Roald menar att det finns stränga regler för hur relationer mellan kvinnor och män får se ut. 
”Enligt rättsskolorna är det förbjudet att ta varandra i hand och de skall undvika att titta på 
varandra.” 67 Vad som är värt att lyfta fram här att hon lyfter fram att det faktiskt står att det 
gäller för både män och kvinnor att de båda ska ”sänka blicken”.68

 
Även Esposito lyfter fram partier där det påtalas att man och kvinna skall sträva efter samma 
mål i samförstånd med varandra.  
 

Koranen själv påbjuder inte att kvinnor ska vara helt beslöjade eller skilda från män utan talar om deras 
deltagande i samfundets liv och deras skyldighet att tillsammans med männen dyrka Gud, att leva ett 
dygdigt liv och att hölja eller klä sig anständigt 69

 
Lindeborg å andra sidan menar att man ändå kan vidhålla att relationen man och kvinna 
emellan faktiskt är hierarkisk. Detta styrker hon med att lyfta fram polygamin som exempel. 
Hon refererar även till den fjärde suran70, vers 34: ” ’Mannen står över kvinnan därför att Gud 

                                                 
62 Roald, Ann-Sofie (2005) Islam: historia, tro, nytolkning s. 165 
63Esposito, J.L (2001) Islam Den raka vägen, s.304 
64 Ibid, s. 304 
65 Roald, Ann- Sofie (2005) Islam Historia, tro, nytolkning; s. 258 
66 Ibid; s.259 
67 Ibid; s. 167 
68 Ibid, s.167  
69 Esposito, John, L (2001) Islam: den raka vägen, s.300 
70 Kapitel i Koranen. Koranen innehåller 114 suror som ordnats efter längd med den kortaste först.  
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har bestämt det så’. Där står också att om en kvinna inte lyder sin man ska han lämna hennes 
sovgemak. Hjälper inte detta så lyder föreskriften ’Fa idrubuhinna’ (= slå henne)” 71  
 
Lindeborg menar vidare att ”För det första existerar inte begreppet ’jämlikhet’ i islam. Man är 
antingen över eller under. Således måste den goda behandlingen av kvinnor i väst innebära att 
kvinnorna står högre i den hierarkiska ordningen än männen - en övertygelse som lett till ett 
avsevärt förakt för västerländska män; de ses som svaga och underkuvade.” 72  
 
Med detta vill vi påvisa att man även som forskare kan man tolka och se vitt skilda sanningar 
i en och samma urkund, men det är ändå att största vikt att båda dessa sidor får komma fram 
för att vi i vår analys förhoppningsvis ska kunna göra en inte alltför vinklad framställning. 
  
Vad som även är intressant att se är hur olika suror kan te sig en aning motsägelsefulla i våra 
västerländska ögon. I mångt och mycket är det tolkningarna av surorna som når fram till 
allmänheten, och för att se på det kritiskt är det även så att vi i väst oftast utgår från de 
översättningar som finns tillgängliga, vilka i sin tur har blivit tolkade. Att försöka reda ut om 
huruvida kvinnan och mannen i koranen anses vara jämlika eller ej är något vi inte ämnar 
lägga ner någon större energi på här – vi konstaterar kort och gott att det finns en stor 
problematik i detta. Att vi dessutom lägger in våra västerländska värderingar i dessa 
tolkningar gör att vi kommer ännu längre från ursprunget.  
 
Esposito lyfter fram Fatima, Muhammeds dotter, och vill 
 ge en bild av hennes betydelse för shiiatraditionen. ”[Fatima] Imamernas moder, har en 
särskild auktoritet och roll i shiitisk fromhet på grund av sin särskilda plats i Profetens 
familj.”73 Fatima var det enda överlevande barnet till Muhammed och hans första fru Khadija, 
och gift med Ali, imam inom den shiitiska traditionen. Fatima får två söner tillsammans med 
sin man vilka kommer att spela stor roll inom traditionen Husayn och Hasan. ”Fatima är en 
del av min kropp. Den som skadar henne har skadat mig, och den som skadar mig har skadat 
Gud”74  
 
Fatima har kommit att bli en eftersträvsam förebild som jungfrulig modersgestalt för kvinnor 
som vill leva dygdigt. Hon är även en förebild för bön och åkallan och förkroppsligar ett 
lidande och en medkänsla som är eftersträvansvärt av traditionens anhängare.  
För att dra paralleller med andra religiöst erkända kvinnor kan man se på Fatima på liknande 
vis som man inom Kristendomen ser på Jesu moder Maria – en symbol för tillgivenhet, 
arvlöshet och martyrskap. 75

                                                 
71 Lindeborg, Lisbeth (2003) Världspolitikens dagsfrågor : kvinna i islam, s. 14 
72Lindeborg, Lisbeth (2003) Världspolitikens dagsfrågor : kvinna i islam,s. 17 
73 Esposito, John, L (2001) Islam: den raka vägen, s. 154 
74 Ibid, s 154 
75 Ibid., s. 154 
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4. Resultat 
 
I resultatdelen presenterar vi de delar i läroböckerna som vi anser vara av vikt. Vidare 
analyserar vi dem utifrån genustrappans kategorier. Vi diskuterar läroböckernas framställning 
av religionerna i anslutning till dessa kategorier. Grundskolans läroböcker kommer att 
analyseras och kompareras med varandra under samma rubrik, desamma gäller böckerna 
tillhörande gymnasieskolan. Detta gör vi för att få en övergripande bild av hur man i de olika 
läromedlen framställer religionerna. Precis som vi också påpekade i metoddelen kommer vi 
här även att åskådliggöra oss själva i den löpande texten. I analysen kommer vi inte att 
sidhänvisa till läromedlen utan vi nöjer oss med att ange vilket läromedel vi studerat. Detta 
för att kapitlen är så korta i sig och vi anser att  sidhänvisning känns överflödigt i detta fall.    
 
De två böcker som ligger till grund för vår analys av läromedel för grundskolans senare år är, 
som vi också tidigare nämnt, Religion och liv 7-9 : SOL 200176, och SO Direkt Religion 
Ämnesboken77. Både dessa böcker inkluderar underlag för religionsundervisning för år 7, 8 
och 9 i grundskolan. Vidare i texten kommer dessa böcker omnämnas som Religion o Liv och 
Direkt Religion. 
 
Vidare använder vi Religion A 2000 78samt Söka svar: religionskunskap kurs A&B79 för vår 
analys av läromedel tillhörande gymnasiet. Dessa har vi också redan presenterat. 
(Fortsättningsvis kommer den förstnämnda boken att omnämnas R. 2000 och den andra Söka 
svar.) 
 

 
4. 1 Analys av hinduismen i grundskolans senare års läromedel 
 
I Religion o Liv inleder man kapitlet om hinduismen med att beskriva hur man som gäster hos 
en familj i Indien får inblick i morgonens böner och ceremonier. Man beskriver också hur en 
skoldag kan se ut i en liten by, vad man diskuterar och vad läraren ställer för krav på sina 
elever. Man visar tydligt i både text och bild att det i ”klassen” finns både flickor och pojkar. 
Texten kategoriserar vi som ”könsneutral” då underlaget inte utnyttjas för vidare köns- genus 
reflektioner. Att vi benämner den som neutral betyder inte att vi ser detta som något negativt i 
just detta sammanhang.  
 
I Direkt Religion inleder man istället med en intervjusituation. Fem frågor om hur det är att 
vara hindu ställs till en man som är född hindu men som bor i Sverige. Också här är 
framställningen ”könsneutral”. Man fortsätter med en kort historik och övergår sedan till 
några få rader om kastsystemet. Instuderingsfrågor till avsnittet finns, men ingen av dessa 
berör genus. 
 
Kastsystemet är däremot något man lägger stort fokus på i Religion o Liv, hela fem sidor samt 
tillhörande problem/analysfrågor behandlar detta. Även om texten är innehållsrik och 
reflekterande belyser man på intet sätt genusordningen i samhället. Författarna beskriver 
problematiken med kastsystemet och fokuserar starkt på det sociala. Man nämner att det är 
                                                 
76 Berg, Husén (1999) Religion och liv 7-9: SOL: 2001  
77 Högberg, Sundqvist (2005) Religion. Ämnesboken. So Direkt 
78 Thulin och Elm(2000Religion A 2000   
79 Eriksson, Mattsson, Hedengren (2000) Söka svar: religionskunskap kurs A&B 
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ovanligt att man gifter sig med någon som tillhör ett annat kast, vilket vi även behandlade 
under vår presentation av religionen. Det vi saknar är en vidare diskussion kring kvinnans roll 
i den profana sfären . Att man över huvud taget inte berör hemgiftsproblematiken, som 
faktiskt bottnar i just kastsystemet, anser vi vara ett stort minus. Författarna drar istället 
paralleller från tron på ”karma” samt tron på ”återfödelsen” till kastproblematiken. Detta är 
naturligtvis också viktigt att känna till men ur ett genusperspektiv måste vi ändock dra 
slutsatsen att textavsnittet är ”könsomedveten” utifrån ett kategoriserande utifrån 
”genustrappan”.  
 
Vidare arbetar man i båda läromedlen med hinduismens heliga texter, i Religion o Liv helt 
”könsomedvetet” och ”könsneutralt” utifrån ”genustrappans kriterier, men i Direkt Religion 
stöter vi på en intressant tolkning ur ett genusperspektiv, en tolkning som vi inte riktigt 
anammar med anledning av vad Hellman tidigare lyft fram. Det gäller tolkningen av den 
heliga texten Ramayana, som vi för övrigt har behandlat ganska genomgående i vår 
bakgrundsdel rörande gudinnorna i hinduismen. Författarna till texten i Direkt Religion 
berättar hur Sita rövas bort av den onde demonen Ravana och hur hon blir räddad av sin make 
Rama och hans följeslagare Hanuman. Den sista meningen lyder dock på följande vis. 
”Genom berättelsen får man lära sig att det onda kan besegras genom äktenskaplig trohet, 
sanning och kärlek.”80  
 
Med tanke på att historien inte riktigt utspelar sig på detta vis anser vi att man inte bara är 
vilseledande i sin framställning, texten är också ”könsmytförstärkande” samt 
”könsmaktsförtärkande”. Eposet beskriver, precis som Hellman poängterar, hur man som 
make kan och får behandla sin hustru enligt ”Manus lag”. Sita blir förskjuten av Rama även 
fast hon inget brott begått och även fast hon var gravid. Hon ber därefter ”Moder jord” att ta 
hennes liv, vilket också inträffar. Detta olyckliga slut överensstämmer inte med citatet ovan. 
Eposet är ingen vacker kärlekshistoria vilket författarna till denna lärobok tydligen vill att den 
skall framstå som. I de bägge läromedlen finner man varierade uppgifter i anknytning till 
texterna, men dessa behandlar inte kön- eller genus. 
 
I Religion o Liv har man lagt stort fokus vid gudar och tempel. Kapitlet rörande detta är rikt i 
sitt omfång textmässigt och har vackert illustrerade bilder på både manliga och kvinnliga 
gudomligheter. Här inleder man med att beskriva de tre största gudarna, nämligen Bhrama, 
Vishnu och Shiva. Man fortsätter med att integrera grundläggande fakta, såsom varför Ganges 
är helig för en hindu samt hur man ser på liv och död. I denna bok har man valt att lyfta fram 
”drottningar och gudinnor” under en särskild rubrik. De gudinnor som man valt att framhäva 
är Lakshmi och Paravati. Man skriver också om Paravatis andra gestalter, som Durga och 
Kali. Man skriver även kort om Krishnas81 hustru Radha. Texten tillhörande bilden på de sist 
nämnda lyder. ”Radha är glad, vacker, optimistisk, självständig, plikttrogen och uthållig. Hon 
gör allt för sin man och sina barn och är obrottsligt trogen. Så ska kvinnan vara.”82

 
 Denna text som behandlar gudinnorna, är enligt oss i mångt och mycket ”könsmedveten”, om 
man bortser från texten rörande Radha. Ingen vidare förklaring ges till varför man väljer att 
framställa henne och kvinnan i övrigt på detta vis. Vi kan ana en sarkasm mellan raderna, men 
det kan lika gärna vara inbillning från vår sida. Vi skulle i alla fall önska att man varit 
tydligare i sitt resonemang där, kanske hade man även kunnat skriva några rader om ”Manus 
lag” för att påvisa att det är så man ser på kvinnan i traditionen, inte som författarna ser på det 
                                                 
80 Högberg, Sundqvist (2005) Religion. Ämnesboken. So Direkt, s. 418  
81 Krishna är en av viktig gud i indisk mytologi.  
82 Berg, Husén (1999) Religion och liv 7-9: SOL: 2001 s. 301 
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hela. Vår uppfattning är att detta textavsnitt inte når upp till kriterierna 
”jämställdhetsmedveten” eller ”genusmedveten”, eftersom texten inte problematiserar 
ojämlika skillnader mellan man och kvinna, inte heller ifrågasätter den patriarkala 
maktstrukturer. I det stora kan man tycka att texten fungerar relativt bra ändå, med tanke på 
den åldersgrupp som skall använda den.  
 
När vi istället undersöker hur man valt att belysa gudomligheterna i Direkt Religion kan man 
se att man inte endast sätter de tre främsta gudarna i fokus, det vill säga Shiva, Bhrama och 
Vishnu. Här skriver man att det finns fyra gudar som hinduer anser vara betydelsefullare och 
mäktigare än andra. Den fjärde gudomligheten är Devi, enligt texten. Devi är alltså ”den stora 
gudinnan” som uppträder i olika gestalter, såsom Kali och Paravati. Det är intressant att man 
belyser henne så som man gör i läroboken. Precis som vi skrev i bakgrunden kan gudar och 
gudinnor ses och dyrkas på olika vis beroende på vilken hinduisk falang man tillhör. Detta är 
ett utomordentligt exempel på detta, då Paravati inom vissa grenar ses som underordnad 
gudarna och i andra som identisk med det högst gudomliga. Detta är dock ingenting som man 
förklarar i texten vilket gör att framställningen blir ”könsomedveten” i och med att det finns 
ett underlag men som man väljer att inte utnyttja för vidare köns- och genusreflektioner. 
 
 I de åtta stycken uppgifter som följer i anslutning till detta kapitel i Direkt Religion, kan vi se 
att ingen av dessa behandlar kvinnliga gudomar. Man har valt att fokusera uteslutande på de 
manliga gudarna och vi måste därför benämna dessa uppgifter som ”könsmytsförstärkande”. 
 
Texterna som därefter följer i de båda läroböckerna behandlar samhälleliga aspekter, hur man 
skall leva som hindu, vilka högtider man firar samt riktningar inom hinduismen. Till skillnad 
mot Religion o Liv behandlar man i Direkt Religion, kastproblematiken först i slutet av 
kapitlet. Här råder en avsaknad kring kön- och genusreflektioner fast det ändå finns underlag. 
Texten bör alltså kategoriseras som ”könsomedveten” utifrån genustrappan. Till exempel hade 
kvinnans sociala status beroende på kasttillhörighet med fördel kunnat belysas här. Utifrån 
trappans kategorisering förfaller detta textavsnitt att vara ”könsomedveten” men också 
”könsmyts- könsmaktsförstärkande” då avsaknaden av det kvinnliga gör att det manliga bör 
benämnas som aktiv i framställan. 
 
Avslutningsvis kan sägas att resterande sidor i de båda läroböckerna också är helt neutrala i 
sin framställan. Inte heller berör man kön- eller genusperspektivet i faktafrågorna, 
analysfrågorna eller i andra uppgifter  
 
Det är svårt att bilda sig en uppfattning om vilken lärobok som är bättre eller sämre utformad 
ur ett genusperspektiv. Ingen av dessa läroböcker når upp helt och hållet till en 
”genusmedveten nivå”. Måhända kan man tycka att Religion o Liv behandlar det kvinnliga 
mer utförligt beträffande det specifika kapitlet rörande gudinnor. Å andra sidan hade det varit 
ännu bättre att integrera manligt/kvinnligt, gudar/gudinnor för att på så vis få en ännu bättre 
helhet. 

 
  
4.2 Analys av hinduismen i gymnasieskolans läromedel 
 
Båda läromedlen har en inledning där författarna kort presenterar hinduismens uppkomst. I R. 
2000 lyfter man tidigt fram hinduismens heliga texter medan Söka svar på ett målande sätt 
beskriver hinduismens lära och dess tillhörande myter. Så här långt är texterna i de bägge 
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läromedlen helt ”könsneutrala” och underlaget nyttjas inte för reflektioner rörande genus eller 
kön. Det känns heller inte nödvändigt i sammanhanget.  
 
I anslutning till inledningarna går man vidare med hinduismens gudavärld. I boken  R. 2000 
berättar man att de viktigaste gudarna är Bhrama, Vishnu samt Shiva. Dessa gudar är de gudar 
som behandlas även i Söka svar. Man nämner att det existerar gudinnor, men man belyser inte 
detta mer utförligt och det är endast en gudinna som nämns vid namn, Sarasvati, och då i 
egenskap av hustru till Bhrama. Likaså är det endast en enda gudinna som gör sig påmind i R. 
2000 och det är Kali. Detta är i sig intressant eftersom Hellman poängterade att det också var 
den gudinna som gjort sig mest känd i västvärlden. Vidare belyser man i sist nämnda 
läromedel, om än mycket kortfattat, att Kali också kan uppträda i andra gestalter, såsom 
Durga och Paravati. Fyra bildillustrationer på gudomligheter finns i anslutning till kapitlet . 
Kali är en av dessa och under bilden har man skrivit ”Kali är Shivas fru och uppträder som 
ondskefull, men kan också inta mer sympatiska skepnader, som den goda Paravati”.83  
  
Eftersom gudinnor har en så pass viktig funktion i det hinduiska samhället anser vi att det 
borde uppmärksammas mer och tas till vara i religionsundervisningen. Infallsvinklar av det 
hela är dock att även uppmärksamma det som Hellman vill lyfta fram, det vill säga att det 
råder en ojämlikhet och könsbundna roller i det hinduiska samhället. Detta kan förknippas 
med de aspekter av det gudomliga som bygger på en genuskonstruktion som i sig kan vara 
svår att förstå med västerländska glasögon. Vi anser dock att man kan och bör diskutera dessa 
aspekter, åtminstone i de läroböcker som gör sig gällande i gymnasieskolan. Detta är 
ingenting man har jobbat med i dessa läromedel. I boken R. 2000 anser vi att textavsnittet 
rörande gudar och gudinnor känns väldigt ”könsomedveten” eftersom underlaget ej utnyttjas 
för köns- och genus reflektioner. Beträffande Söka svar anser vi att författarens framställning 
av gudomligheter också är ”könsomedveten” eftersom gudinnorna ej diskuteras 
överhuvudtaget. För att dra det hela till sin spets så är texten därmed också  
”könsmytsförstärkande” eftersom det är de manliga gudarna som fokuseras och därmed är 
aktiva. Även om det kanske inte är riktigt på sin plats att säga att kvinnorna/gudinnorna är 
passiva i texten så tycker vi ändå att författaren i sin framställning förmedlar en passivitet via 
gudinnornas frånvaro. 
 
I läromedlen går man därefter vidare med att redogöra för vissa centrala begrepp inom 
hinduismen, i Söka svar är man mer utförlig i sin beskrivning och man diskuterar även 
kastsystemet med mera. I bägge böckerna har man problemställningar i form av 
diskussionsfrågor, som behandlar kastsamhället i Indien samt klassamhällen i vårt eget land. 
Texterna är neutrala i sin framtoning.  
 
Det är först när man i R. 2000 börjar diskutera den gamla Vedaskriften ”Manus lag” man 
börjar urskilja en ”könsmedvetenhet” samt en ”jämställdhetsmedvetenhet”. I ”Manus lag” 
beskrivs det att, enligt traditionen är kvinnan beroende av en mans beskydd. I ovan nämnda 
lärobok skriver man i anslutning till detta att dagens Indien faktiskt är en demokrati och att 
kvinnorna där är politiska ledare och har andra yrken som är traditionellt manliga. Problemet, 
framhåller man i R. 2000, är att traditionen är så stark, framförallt på landsbygden, att till 
exempel hemgift fortfarande är vanligt förekommande. I direkt anslutning till denna text har 
man formulerat två frågor som eleverna skall diskutera och fundera över. Dessa frågor rör 
jämlikhet/ojämlikhet mellan könen inom olika traditioner samt varför traditionella religiösa 
föreställningar ger kvinnan en underordnad roll. Detta vill vi benämna som 

                                                 
83 Thulin och Elm(2000) Religion A 2000  s. 45 
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”jämställdhetsmedvetet” då man gör ett bra försök att problematisera ojämlika skillnader 
mellan män och kvinnor. 
 
På liknande sätt beskriver man i Söka svar den hinduiska moralen i konflikt med patriarkala 
traditioner. Man fokuserar kvinnan och dennes sociala roll på ett tydligt och bra sätt. Precis 
som vi också lyfte fram tidigare i arbetet hör det till vanligheten att äktenskapen i hinduismen 
är arrangerade. Detta är något man belyser i Söka svar. Bland annat skriver man om 
problematiken kring hemgiften i dessa. ”Om brudens familj inte har råd att betala hemgiften 
är skammen så stor att man ibland hellre låter henne ”försvinna” eller dö”.84 Detta uttalande är 
enligt vår mening mycket starkt. Måhända borde man som läroboksförfattare vara aningen 
försiktig med sådana, i våra ögon sett, ”könsmytsförstärkande” uttalanden eftersom man får 
bilden av att detta är något som är vanligt förekommande i de hinduiska traditionerna. Vi har 
inte kunnat finna några som helst belägg för att det skulle vara på det viset, men vi misstänker 
att det främst är en bild som media har visat upp. Vi har förmodligen alla läst om tragiska 
händelser då indiska kvinnor fått frätande syra uppkastat i sina ansikten, bara för att ingen 
annan man skall vilja ha henne i framtiden, eller för att på ett tydligt sätt visa att hon på något 
sätt dragit vanära över sin familj. Vi hävdar naturligtvis inte att detta skulle vara lögner, men 
vi tror i alla fall inte att detta hör till vardagen i det hinduiska samhället. Vi har inte några 
belägg vare sig för eller emot och vi är på intet sätt några experter kring detta område, det vi 
försöker påtala är att fördomar ofta skapas genom att man inte alltid får en helt rättvis bild. 
Att man belyser detta i läroboken är dock inte endast negativt, att man överhuvudtaget tar upp 
att fenomenet förekommer är bra. En vidare diskussion skulle dock vara på sin plats.  
 
I samma kapitel diskuterar man vidare Indiens självmordsstatistik bland unga kvinnor, och 
vad detta kan bero på. Överlag belyser man många intressanta och viktiga aspekter utifrån ett 
genusperspektiv under denna rubrik, även om det sidmässigt bara rör sig om cirka en sida. 
Viktigt är dock att ha i åtanke att man återkommer till detta i de tillhörande frågeställningar 
och problemställningar, man har i slutet av hela kapitlet rörande hinduismen.  
 
Man fortsätter diskussionen kring kastsamhället i R. 2000, ”Att leva som hindu” och man 
finner även en problembaserad uppgift i anslutning till denna rubrik. Uppgiften beskriver en 
pojke och en flicka som tillhör olika kaster, men som är förälskade i varandra. Flickan skall 
dock giftas bort av sin far, till en annan man ur den egna kasten. Eleverna uppmanas därefter 
att diskutera och samtala om hur de skulle bete sig i en liknande situation, ”om du vore 
flickan?” respektive ”pojken?”, vad de ser för positiva aspekter med det arrangerade 
bröllopet, samt om det finns någon motsvarighet i vårt samhälle. Problemuppgiften i sig är 
mycket ”jämställdhetsmedveten” . Till skillnad mot de övriga uppgifterna i samma bok, som 
vi också anser är ”jämställdhetsmedvetna”, går denna ett steg längre. Uppgiften uppmanar 
åtminstone till diskussion kring ett ifrågasättande kring patriarkala maktstrukturer. Helt 
”genusmedveten” är den inte. För att nå det kriteriet skall den tydligt ifrågasätta patriarkala 
maktstrukturer. 
 
Den resterande texten i R.2000 behandlar riter, vad som anses heligt av en hindu och så 
vidare. Vi finner inget genusperspektiv där utan texten är helt könsneutral. Beteckningen 
man/kvinna brukas inte, man skriver ”människan” eller ”hindun”. Även i Söka svar skriver 
man de sista sidorna i kapitlet med en neutralitet. Dessa sidor belyser hinduismens lära och 
tankar lite mer utförligt än tidigare och vi vill påpeka att de relativt svårhanterliga begrepp 
som man förklarar inte tas upp i R.2000. 

                                                 
84 Eriksson, Mattsson, Hedengren (2000) Söka svar: religionskunskap kurs A&B, s. 102 
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Sist och slutligen har vi studerat avslutningarna i respektive läroböcker. I R. 2000 har 
författarna knutit ihop trådarna på ett hastigt men tänkvärt sätt. Man lyfter fram det faktum att 
hinduer är väldigt öppna och toleranta gentemot andra livsåskådningar och att deras 
tankesystem har stor betydelse. Negativa aspekter är, enligt författarna, det ålderdomliga 
samhällssystemet. Man menar att tron på karma och tron på återfödelse ”[…] ger människor 
sociala roller med stor ojämlikhet mellan män och kvinnor, rika och fattiga.”85   
 
Vi är av åsikten att författarna inte på ett tillfredställande sätt går djupare in på detta. Man 
nämner liksom i förbifarten att det råder ojämlikhet mellan könen på grund av ”det 
ålderdomliga samhällssystemet”, men sedan släpper man det. Att man överhuvudtaget 
använder sig av ett sådant ord då man ger sig in i något som man inte riktigt avslutar, tycker 
vi är, om inte ”könsmytförstärkande”, men likaväl nedsättande och fördomsfullt.  
 
I läromedlet Söka svar avslutar man kapitlet om hinduismen med hela sju sidor av olika 
uppgifter. Uppgifterna har olika svårighetsgrader, vilket man kan utläsa av hur många * som 
finns, vilket vi också har nämnt tidigare. Vi anser att läroboken har ett flertal problembaserade 
uppgifter som rör genus. Dessa är mycket väl utformade och skapar ett intresse av att vilja ha 
”mera”. En uppgift lyder på följande vis.  

 
Av vilka anledningar kan man påstå att den traditionella hinduiska synen på kvinnan och behandlingen av 
kvinnan i verkligheten är motsägelsefull? Vari ligger det motsägelsefulla? Vilka paralleller kan man dra 
till andra traditioners syn på kvinnan? 86

 
Uppgiften är således mycket intressant ur ett genusperspektiv men den förutsätter också att 
läraren innehar de kunskaper som kan föra eleverna framåt i dess tankegångar och i dess 
diskussioner. Förslagsvis hade man kunnat integrera denna problembaserade uppgift med den 
undersökningsuppgift som följer längre fram i läroboken rörande gudinnorna.  
 
Det finns alltså en uppgift som behandlar gudinnorna i traditionen. I denna uppmanas 
eleverna att undersöka vidare hur det kan komma sig att gudinnorna spelar en sådan viktig roll 
trots att samhället är så mansdominerat. Detta är i sig intressanta och viktiga aspekter som 
absolut bör diskuteras. Precis som Hellman resonerar i sin bok ingår gudinnan och det 
kvinnliga i en patriarkal struktur och det är enligt oss ett grundläggande perspektiv att belysa, 
för att eleverna skall kunna skapa sig en vidare förståelse för religionen i sig.  
 
En följdfråga handlar också om olika indiska kvinnorättsorganisationer och vad vi Sverige 
kan göra för att stödja dessa. Eftersom detta inte är något som man belyst tidigare i texten får 
vi känslan av att detta är en uppgift som läraren måhända väljer att behandlas som 
”fördjupningstema”. Om nu så är fallet, vilket inte vi kan svara på, är detta inte fel i sig. 
Eleverna uppmuntras att söka information på egen hand vilket kan ses som positivt.  
 
De uppgifter som vi belyst i Söka svar, präglas av en ”könsmedvetenhet”, och en 
”jämställdhetmedvetenhet” men de är också det enda i denna lärobok som kan betecknas som 
klart ”genusmedveten”. Att de får betecknas som just ”genusmedvetna” är det faktum att man 
är i dessa uppgifter tydlig med att ifrågasätta patriarkala genusstrukturer och man behandlar 
kön som sociala konstruktioner. Det som är aningen missvisande i sin helhet i denna lärobok, 
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är att man lägger så knapphändig vikt vid gudinnornas roll i den löpande texten, men att man 
belyser dem så starkt senare i uppgifterna.  
 
För att göra en kort jämförelse dessa två läroböckerna emellan, kan sägas att R. 2000 dels har 
knapphändigare information än Söka svar, dels problematiserar den inte genus lika tydligt. Vi 
anser dock att den fungerar mycket bra ändå, med tanke på att den endast skall användas på 
A-kursen i religion på gymnasiet. Ett minus är att den inte i något fall når upp till kriteriet 
”genusmedveten”.  
 
Söka svar är mer utförlig i sin beskrivning och utmanar till fortsatta iaktagelser och studier. 
Det som är aningen missvisande i denna bok är att man lägger så knapphändig vikt vid 
gudinnornas roll i den löpande texten, men att man belyser dem så starkt senare i uppgifterna. 
Uppgifterna som rör genus är dock så pass reflekterande att vi vill benämna dessa som 
”genusmedvetna”.   
 
Det vi saknar rent generellt i de båda läromedlen är en mer utförlig information och 
diskussion kring kvinnans roll i samhället de lever. Man ”nosar” på problematiken kring 
kastsystemet med mera men måhända hade texten behövt mer utrymme för kvinnans roll som 
hustru, som mor och så vidare.  
 

 
4.3 Analys av islam i grundskolans senare års läromedel 
 
I Religion o Liv börjar författarna med att göra en presentation av hur en vanlig dag i skolan 
kan se ut i ett muslimskt land. Man beskriver ett besök i en muslimsk skola där arabiska 
pojkar har lektion. Vidare presenterar man intervjuer med pojkarna där de lyfter fram 
olikheter mellan öst och väst. Här tycker vi oss kunna urskilja en ”könsmytsförstärkande” 
hållning då författarna väljer att presentera just en pojkskola, eller i alla fall en klass där 
endast pojkar finns. Flickorna nämns överhuvudtaget inte i denna inledande text. Vad som 
dock finns med är en bild på två flickor med bildtexten ”Flickor som studerar vid universitetet 
i Bagdad, Irak. Slöja är ovanligt bland högre utbildade kvinnor i Irak. Många bär 
västerländska kläder”87  
 
Utifrån texten får man inte någon bild av hur en dag för yngre flickorna skulle kunna te sig – 
om de ens går i skolan överhuvudtaget, eller om detta är ett privilegium enkom för pojkarna i 
den muslimska världen. När man så ser bilden och bildtexten kan man själv dra slutsatsen att 
flickor får utbilda sig. Vad som dock känns en aning malplacerat är att bildtexten inte 
fokuserar på skola och utbildning, då resterande delar av texten gör det, utan där blir fokus 
mer på kvinnans klädsel. Vidare följer här några ”fakta” om hur man som västerlänning kan 
uppfatta det islamska samhället. Där står bl.a  
 

• Men flickor från Västerländerna tycker ofta att uppvaktningen från ivriga pojkar och unga 
män kan bli irriterande närgången. 

• Få flickor är ute på kvällarna. Det är mest pojkar och män som är ute och går i parker eller 
på gator. Många unga män sitter på kaféerna.  

• På dagarna ser man många unga kvinnor som är ute och handlar i affärer och på 
marknadsplatser. Också många unga kvinnor har kläder som täcker nästan hela kroppen. En 
del bär också slöja för ansiktet.88 
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Med tanke på vad Roald lyfter fram i sin text, att kvinnor och män står i nivå med varandra i 
det islamska samhället, 89 tycker vi att detta är ett tydligt exempel på en 
”könsmytsförstärkande” framställning, där kvinnan presenteras som passiv och mannen som 
aktiv.  
 
Inledningen i Direkt Religion skiljer sig från den i Religion o Liv såtillvida att den bygger på 
en intervju med en informatör på Islamska Informationsföreningen. Likheten finns i att man 
vill ge en bild av hur islam verkar i vardagslivet. Här har man fokus på hur islam finns i 
vardagen i ett icke muslimskt land. Denna text vill vi kategorisera som ”könsneutral”, man 
nämner kvinnorna och att problem kan uppstå i västländer när muslimska kvinnor bär slöjor, 
men detta är inget som problematiseras i sig utan texten är mer informativ.  
 
I båda böckerna följer därefter en presentation av hur islam vuxit fram, från profeten 
Muhammeds uppenbarelse till dagens muslimska samhälle. Just när presentationen av 
religionen behandlas är det svårt att söka se detta ur ett genusperspektiv då Muhammed 
uppenbarligen är man och historien fokuserar på honom. Vad författarna hade kunnat välja att 
lyfta fram jämte Muhammeds historia är hans hustrur. Dessa var faktiskt till stor hjälp för 
honom och vägledde honom många gånger inför stora och avgörande beslut. Vidare skiljer sig 
de båda böckerna en aning i sitt upplägg, men det är i stort samma aspekter som tas upp. Man 
ger en presentation av Koranen, om läran och de fem trospelarna. 
 
När man i Religion o Liv beskriver hur moskén och gudstjänsten går till berör man även 
kvinnan och mannens olika roller i samband med detta. Man kan läsa att kvinnor inte går dit 
lika ofta, men när de väl gör de sitter de ofta på en avskild plats längst bak i moskén eller på 
en läktare, där de inte kan ses av männen. Islam vill inte att män och kvinnor sitter 
tillsammans offentligt. 90  
 
Även i Direkt Religion berättar man om moskén och tillhörande religiösa aktiviteter. Bland 
annat skriver man att fredagens middagsbön är den viktigaste bönen i veckan och den är 
obligatorisk för mannen. Även om kvinnorna har en egen avdelning i moskén ber de oftast 
hemma.  
 
Både Esposito och Roald belyser det som för oss i väst kan tyckas ”underligt”, att kvinnor och 
män inte kan ses eller umgås offentligt. Esposito menar att ”Koranen själv påbjuder inte att 
kvinnor ska vara helt beslöjade eller skilda från män utan talar om deras deltagande i 
samfundets liv och deras skyldighet att tillsammans med männen dyrka Gud, att leva ett 
dygdigt liv och att hölja eller klä sig anständigt”.91

 
Om nu även kvinnan, som Esposito framhävdar, skall deltaga i samfundets liv och dyrka Gud 
precis som mannen kan man tycka att det ter sig en aning motsägelsefullt, då kvinnorna har en 
egen plats avskilt från männen och även att de inte lika ofta går till moskén för att deltaga i 
bön där. Det tas även upp i läroböckerna att muslimer ofta ber i hemmet eller på arbetsplatsen 
och att det inte alls är nödvändigt att befinna sig i moskén för att be. I dessa avsnitt av 
texterna tycker vi oss kunna urskilja en viss skillnad i framställningen i de båda böckerna. I 
Religion o Liv lyfter man fram och betonar att kvinnorna är avskilda från männen vilket vi 
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anser blir en ”könsmytsförstärkande” bild av situationen jämfört med vad som står i Direkt 
Religion, där man konstaterar att kvinnorna har en egen avdelning vilket i sin framtoning blir 
mer ”könsmedvetet”. 
  
I Religion o Liv finns ett avsnitt som heter ”Män och kvinnor”. Detta stycke upptar 21 rader, 
ca 1/3 av en sida i boken och behandlar i huvuddrag omskärelse, både manlig och kvinnlig 
sådan. Man påpekar att den manliga omskärelsen är en religiös sed, medan den kvinnliga 
omskärelsen är mer ett kulturellt betingat fenomen och man försöker få dessa grupper att sluta 
med dessa då de ofta är mer förödande än den manliga. Man ägnar även åtta rader åt slöjan 
som man menar att kvinnor ska bära för att dölja ansiktet när de är utomhus men att det i mer 
sekulariserade länder blivit mer vanligt att kvinnor klär sig mer västerländskt.92  Vad som är 
värt att lyfta fram är att det ingenstans i detta stycke, står att läsa om relationer i det 
vardagliga livet. Inte heller står det något om vad mannen har för åtaganden, endast de strikta 
klädrestriktioner som kvinnor har att följa. Man påpekar dock att dessa klädesregler inte alltid 
är lika strikta i större städer, utan att kvinnan där ofta blivit mer sekulariserad – och påverkad 
av väst.  
 
I Direkt Religion finns ett avsnitt med rubriken ”Man och kvinna”. Här har man lagt fokus på 
mannens och kvinnans olika roller i familjelivet, hur regler enligt islam kan skilja sig åt för 
man och kvinna. Man tar upp fenomenet omskärelse även i denna bok, men här har det fått ett 
eget litet avsnitt där man förklarar att det inte står något om omskärelse i koranen, utan att 
detta är något som finns med i en hadith93. Omskärelse står inte i direkt relation till islam och 
det är en ritual som utförs i olika utsträckning i olika länder. Här nämner man överhuvudtaget 
inte den kvinnliga omskärelsen. Att man i Religion o Liv väljer att gå in så pass mycket på just 
detta är något som vi anser är något som är mycket ”könsmytsförstärkande” eftersom det inte 
hör till vanligheten att man utför detta fenomen. Givetvis ska denna grymma sed med 
omskärelse belysas och tas upp till diskussion, men här han man inte utnyttjat det underlag 
som finns för en vidare genusreflektion. Likaså i Direkt Religion har man ett bra utgångsläge 
för att kunna föra en diskussion om detta ämne, men man bygger inte vidare på det, utan efter 
att kort ha presenterat ämnet väljer man att sedan fokusera på annat utan att ta upp det stoff 
man har till diskussion. Detta anser vi vara ”könsomedveten” litteratur då man väljer att inte 
”spinna vidare” och lyfta fram en genusreflektion i samband med texten.  
 
Båda läroböckerna lyfter fram den vanliga fördomen rörande det muslimska förhållandet man 
och kvinna emellan – att kvinnan skulle vara förtryckt mannen och att detta då i mycket 
konkretiseras med att kvinnan bör slöja.  Detta kontras i Religion o Liv med ett citat från en 
muslimsk kvinna i Pakistan som menar att hon inte alls är förtryckt utan går mer i linje med 
vad enligt Esposito traditionalisterna menar – ”att män och kvinnor visserligen är lika inför 
Gud men har kompletterande och inte identiska roller i samhället.”94  
 
 I Direkt Religion står att läsa att ”… för kvinnor kan det vara svårt att få arbeta med slöja i 
Sverige. Inte för att slöjan är opraktisk, utan för att vissa anser att den är en symbol för 
kvinnoförtryck. Detta trots att kvinnor själva kan vara övertygade om att det är lämpigt att 
böra slöja.”95

 

                                                 
92 Berg, Husén (1999) Religion och liv 7-9: SOL: 2001 s.278 
93 Hadith – tradition som baserar sig på Profeten Muhammeds uttalande och gärningar 
94Berg, Husén (1999) Religion och liv 7-9: SOL: 2001 s. 304 
95 Högberg, Sundqvist (2005) Religion. Ämnesboken. So Direkt 
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I detta avseende tycker vi oss kunna skönja ett jämställdhets perspektiv i de båda böckerna då 
de faktiskt lyfter fram och problematiserar skillnaden mellan man och kvinna.   
Genomgående i de båda böckerna använder man sig av ordet ”människan”, och lyfter bort 
fokus från manligt och kvinnligt. I Religion o Liv beskriver och belyser man olika aspekter av 
det islamska samhället och dess traditioner. Där utgår man ofta från en manlig norm vilket gör 
att vi anser att mycket av texten hamnar på trappsteget för ”könsomedveten”/” könsneutral” 
litteratur. Det saknas problematiserande kring relationen manligt och kvinnligt. I många 
avseenden kan det kanske vara svårt att problematisera och lyfta fram de kvinnliga 
aspekterna, men vi tycker ändå att man i många frågor skulle kunna lägga betydligt mer fokus 
på kvinnan och de kvinnliga traditionerna i traditionen.  
Det samma gäller för Direkt Religion, men där kan man ändå urskilja en större medvetenhet 
och en aning mer fokus på att försöka få fram de olikheter som finns och belyser dessa en 
aning mer.  
 
I ”Uppgifter” som finns i de båda läroböckerna kan vi se en viss skillnad mellan de båda 
läromedlen. I Religion o Liv berör endast en fråga utav 37 specifikt kvinnan. ”Är kvinnan 
förtryckt inom islam? Vad talar för det? Mot?” Denna del av boken vill vi definitivt klassa 
som ”könsomedveten”, då man inte utnyttjar underlaget för genusreflektioner, vilket det 
verkligen finns underlag för. I samma avseende kommer Direkt Religion att hamna på 
trappsteget över – ”Könsmedveten” litteratur. Även om man i denna lärobok berör kvinnans 
situation mer i uppgifterna som tillhör texten tycker vi ändå att det skulle kunna göras i 
betydligt högre grad. Den stora skillnaden böckerna emellan är att även andra frågor i Direkt 
Religion ger mer utrymme till att reflektera över skillnader mellan man och kvinna vilket inte 
ges samma möjlighet i uppgifterna tillhörande texten i Religion o Liv 
 
Vad vi saknar i de båda böckerna är i allmänhet större fokus på kvinnan. Hennes roll i 
samhället, vilka ”regler” som gäller för kvinnan vid trosutövning. Då det exempelvis tas upp i 
de båda läromedlen att kvinnan inte kommer till moskén för att be lika ofta som mannen, 
skulle vi gärna se en vidare förklaring till detta. Kanske också en mer ingående förklaring till 
hur kvinnor ber och utför de trosritualer som är mer riktade till den kvinnliga populationen av 
det muslimska samhället.  
 
De få kvinnliga gestalter som finns med i historien lyser med sin frånvaro i de båda 
läromedlen. I Direkt Religion omnämns inte Muhammeds första hustru Kadidja 
överhuvudtaget. Att hon fanns med honom och stöttade honom de första åren i Mecka när 
många människor inte trodde på hans uppenbarelser står det inget om i denna text. Kadidja 
finns däremot med i Religion o Liv och framställs som den som stöttade och hjälpte 
Muhammed att våga gå ut och predika om sina uppenbarelser. Muhammeds dotter Fatima 
finns däremot inte med någonstans i Religion o Liv, att hon spelar en viktig roll för i 
shiatraditionen, har man helt utelämnat när man kortfattat beskriver denna del av islam. I 
Direkt Religion finns Fatima omnämnd som hastigast då hon får benämningen ”Muhammeds 
älskade dotter”, men inget mer om vem hon var och varför hon är viktig för traditionen. Det 
står bara att hon var gift med Ali som kom att bli den tredje kalifen.  
 
 
4.4 Analys av islam i gymnasieskolans läromedel 
 
I Söka svar börjar man med en allomfattande beskrivning av islam, till exempel hur en 
bönestund kan se ut i en svensk muslimsk samlingsplats. Man går vidare med att belysa 
religionen ur ett mer allmänt perspektiv. Där får man förklarat för sig vem som kan bli 

 31



muslim och även hur relationen mellan Gud och människan ser ut. Genomgripande i texten på 
dessa inledande sidor skulle vi vilja påstå att man är ”könsmedveten” i sin framställning av 
islam, då man lyfter fram ojämlika skillnader mellan könen. Man kanske inte problematisera i 
den utsträckning som skulle kunna vara möjligt, men man belyser ändå skillnader och gör 
läsaren uppmärksam på att det finns olikheter. 
 
I R 2000 inleder man med att kortfattat berätta legenden om Muhammed. Sedan fortsätter 
man med ”Islams historia” där man förutom Muhammed koncentrerar sig på koranen, sunna, 
sharia96, Allah och de fem pelarna. Då detta är grundläggande om religionen är det som vi 
nämnt tidigare svårt att se detta i ett genus perspektiv, men precis som i läromedlen för 
grundskolans senare år ser vi en stor avsaknad av de kvinnliga gestalterna. I R 2000 omnämns 
Muhammeds första hustru vid enstaka tillfällen när man går igenom det historiska och då i 
form av just Muhammeds hustru och att Muhammed, tack vare henne, blev en rik man då de 
gifte sig. Detta är lätt att missförstå och tolka som att enda anledningen till att han gifte sig 
med henne var för att bli rik och mäktig. Det får texten att just i detta avsnitt framstå som 
”könsmytsförstärkande”, då texten som presenteras försvarar det patriarkala förtrycket och 
bidrar även till att upprätthålla könsmyter i form av att mannen äktar kvinnan för att vinna en 
bättre ställning i samhället.  

Vidare i samma kapitel i R 2000 behandlar men de fem pelarna. I anslutning till detta lyfter 
man fram de olikheter som finns mellan man och kvinna. Det framgår att man som kvinna 
inte behöver följa pelarna till punkt och pricka då man är gravid, till exempel behöver kvinnan 
inte fasta under Ramadan. Här tydliggör man en stor skillnad mellan man och kvinna i 
utövandet av religionen. Den enda gången mannen inte behöver fullfölja Ramadan är om 
denne skulle vara sjuk. Detta avsnitt av texten anser vi vara ”könsmedveten” då man faktiskt 
lyfter fram olikheter, även om man inte följer upp det och problematiserar det vidare. Texten 
nyttjas inte till köns eller genusreflektioner.  

I Söka svar skriver författaren till kapitlet vidare om Muhammed, uppdelningen mellan sunni 
och shia muslimer samt om Koranen och sharia. I dessa avsnitt finns dock en avsaknad av 
genus och vi vill klassificera detta avsnitt i boken som ”könsneutralt” utifrån genustrappans 
kategorier. Då man tar upp Muhammed omnämns bara Kadidhja som snabbast som den ”rika 
änkan” som Muhammed gifter sig med. Hans dotter Fatima finns inte omnämnd 
överhuvudtaget i samband med uppdelningen mellan sunni och shia. Endast Muhammeds 
svärson och kusin Ali omnämns som den som driver frågan om att kalifatet ska gå till en 
släkting till Muhammed. Detta anser vi vara ”könsmytsförstärkande” då man upprätthåller 
bilden av kvinnan som passiv och mannen som den aktiva. När man som här beskriver 
mannen som den aktiva bidrar man till att försvara den patriarkala maktstruktur som finns 
inom traditionen. Man kan med enkelhet komma bort från detta med hjälp av att istället 
belysa och påvisa att kvinnorna har en aktiv roll, även om det inte är de som står i händelsens 
mittpunkt.  

Vidare i R 2000 går man in på hur det kan vara att leva som muslim. Författarna tar upp 
rubriker som exempelvis ”Kulten”, där det inte kan skönjas något särskilt genusperspektiv. 
Under rubriken ”Lagarna” kan man däremot urskilja en viss ”könsmedvetenhet” i 
framställningen av texten. Man belyser olika aspekter och skillnader mellan mannen och 
kvinnan, men problematiseringen uteblir. I det avslutande stycket ”Familjen” lyfter man fram 

                                                 
96 Islamiskt rättssystem som (enligt muslimer) tillgodoser allt i tillvaron  
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fler av de föreskrifter som muslimer lever efter vad gäller åtskillnad mellan mannen och 
kvinnan. I detta stycke behandlar man de skillnader som finns mellan dessa på ett 
”könsmedvetet” sätt. Vidare följer till detta avsnitt i boken ”problemsituationer” där man 
problematiserar och bjuder in till diskussion. Ämnen man behandlar är bland annat 
omskärelse. Vidare beskriver man en skilsmässa mellan en muslimsk man och en västerländsk 
kvinna och slutligen har man ett fall där en flicka från en muslimsks familj inte får följa med 
sin klass på studiebesök därför att de skall övernatta. Dessa problemsituationer belyser och 
lyfter fram genusperspektivet vilket gör att vi vill klassa detta avsnitt som 
”jämställdhetsmedveten” litteratur.  

 
Precis som i litteraturen för grundskolan anser vi att det finns en avsaknad av de kvinnliga 
historiska gestalterna. Även om de, som även nämnts tidigare, inte är lite framträdande i 
historien så finns de med och vi anser att de åtminstone bör finnas omnämnda och därmed ge 
ännu en infallsvinkel till förståelse hur samhället ser ut och hur kulturen grundats.   
 
Söka svar ägnar stort utrymme till att ta upp ett avsnitt som berör människan och dennes roll i 
religionen och traditionen. Med rubriker som ”Vad är en människa?”  och ”Människans 
livssituation” tar man upp och belyser något som är av största vikt inom islam, just att 
människor är jämlika varandra. Man lyfter fram citat från haditerna som stödjer att även om 
kvinnan och mannen har olika roller så är de fortfarande lika inför Gud. ”I haditerna står att 
man och kvinna är ’ …så jämlika som en kams tänder’”97 Även Esposito belyser att kvinnor 
och män inför Gud är lika, men att de istället för att ha lika roller i samhället kompletterar 
varandra för att fungera i ett ömsesidigt samspel.98  
 
Även i denna bok i detta stycke är man över lag noga med att inte sätta fokus på något 
normgivande kön. Man talar i om ”människan” utan någon könsaspekt och detta 
”könsneutraliserar” texten och gör den tillgänglig för både manliga och kvinnliga mottagare 
att ta till sig och relatera till. Även om detta avsnitt berör människan på ett könsneutraltsätt 
skulle vi  vilja klassa det som ”könsmedveten” litteratur då texten har ett fokus på människan 
och lyfter fram denne och inte favoriserar det ena könet.  
 
I R 2000 avslutar man avsnittet om islam med hur islam ter sig i nutiden. I detta avsnitt går 
man mer allmänt in på hur man som islamanhängare lever idag. Här finns inget 
genusperspektiv. Detta är könsneutralt, då man talar om människan och inget fokus läggs på 
vare sig manligt eller kvinnligt. Om man i detta avsnitt valt att lyfta fram specifika manliga 
och kvinnliga aspekter skulle man kunna bidra till att förstärka de fördomar som finns. Då 
man istället väljer att omnämna människan och därmed avdramatiserar genusfrågan bidrar 
man till att istället kunna lyfta fram intressanta frågor till diskussion där underlaget är så pass 
könsneutralt att det till mångt och mycket är upp till läsaren själv att göra sina egna 
värderingar.  Det är även här av vikt att belysa att det i detta avseende inte är något negativt 
att vi här klasar denna del av texten som ”könsneutral”, även om ”könsneutral” kommer i 
mitten på trappan. Som författare har man här valt (medvetet eller omedvetet) att lägga fokus 
utanför genus, och istället lyft fram ”människan” för att senare kunna problematisera och lyfta 
fram genus till diskussion i ett annat sammanhang.  
 

                                                 
97 Eriksson, Mattsson, Hedengren (2000) Söka svar, religionskunskap kurs A&B,s.274 
98 Ibid; s. 304 
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I Söka svar följer efter textavsnittet flera sidor med frågeställningar att beakta. I dessa 
problematiseras förhållandet mellan kvinnligt och manligt och det erbjuds underlag för 
diskussion. Här faller texten under jämställdhetsmedveten litteratur, då man kommer in på 
ojämlika skillnader mellan man och kvinna och problematiserar detta. Frågeställningarna ger 
ett bra underlag för att kunna jobba vidare med olika infallsvinklar på islam i samhället och 
där få med och problematisera genusaspekten. 
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5 Avslutande diskussion och slutsatser 
 
Vi har gjort en läromedelsanalys av fyra läromedel som används inom ämnet religion i 
grundskolans senare år och gymnasieskolan för att se hur islam och hinduism framställs, sett 
ur ett genusperspektiv.  Vi har sökt svar på frågorna huruvida böckerna kan kategoriseras som 
genusmedvetna samt om genusordningen i religionerna problematiseras i böckerna. 
 
Vad vi har kommit fram till är att genusmedvetenheten skiljer sig beträffande grundskolans 
läroböcker och gymnasieböckerna. I läromedlen för gymnasieskolan finns en större 
”genusmedvetenhet” i framställningen av religionerna, än i de läromedel som tillhör 
grundskolans senare år. Vidare ”inbjuder” gymnasieböckerna eleverna till fortsatta 
diskussioner rörande genus i de tillhörande arbetsuppgifterna. 
 
Detta syns särskilt tydligt i Söka svar som å andra sidan har som syfte att täcka in både kurs A 
och B på gymnasiet, vilket kan förklara den mer utförliga och reflekterande hållningen 
gällande framställan av  genus i religionerna. Söka svar är också den lärobok som i vissa 
avseenden når upp till en ”genusmedveten nivå”. Till exempel har man valt att presentera 
texten på ett relativt könsneutralt plan och sedan lagt in mer genusrelaterade frågeställningar i 
efterföljande uppgifter. Att på så sätt få in genus som problematiserar olikheter och skillnader 
mellan manligt och kvinnligt ger boken en styrka i fråga om genusmedvetenhet.  
 
I R. 2000 når man inte upp till en ”genusmedvetenhet” på samma sätt som i Söka svar men 
man kan tydligt se hur man problematiserar ojämlika skillnader mellan man och kvinna, vilket 
gör att vi kategoriserar den som ”jämställdhetsmedveten”. Vi anser dock att R 2000 på ett 
mångfasetterat och övergripligt utförande fått med många viktiga delar av religionerna och 
även försökt problematiserat de genusfrågor som berörts.  
 
Det vi saknar i båda läromedlen tillhörande gymnasiet är ett större fokus på kvinnans roll i 
samhället. Hemgiftsproblematik, kvinnans roll som hustru och som mor är exempel på 
aspekter som borde kunna ges mer utrymme i böckerna. 
 
I böckerna som vänder sig till grundskolans senare år tycker vi oss kunna skönja en stor 
avsaknad av genusmedvetenhet. Om detta är gjort med avsikt då man anser att eleverna är för 
unga för att vara mottagliga för detta, eller om det omedvetet har förbisetts är svårt för oss att 
säga. Avsaknaden av reflektioner kring genus gör dock att vi måste benämna dessa två böcker 
som ”könsomedvetna” i sin framställan. Eftersom det också är tydligt att det vid flera tillfällen 
funnits underlag för diskussion kring kön- och genus är vissa textavsnitt därmed också 
”könsmytsförtärkande” samt ”könsmaktsförtärkande”. Även om de båda böckerna i vissa 
avsnitt uppnår en viss ”genusmedvetenhet” tycker vi inte att det är tillräckligt. Att avgöra om 
den ena boken har en större genusmedvetenhet än den andra är svårt då de båda har både 
brister och styrkor. Lika som i gymnasieböckerna anser vi att man gott och väl skulle kunna 
ge kvinnan större utrymme i texterna som man valt att presentera. Både den profana och 
religiösa sidan av kvinnans roll i samhället borde belysas i större utsträckning.  
 
 
För att återknyta till en av skolans viktiga uppgifter, så står det tydligt i styrdokumenten att 
skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Detta torde inkludera även 
läroböckerna och därför är det extra viktigt att fokusera och lyfta fram mer av de kvinnliga 
aspekterna i religionerna. 
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Om man ser till läroböckerna i stort tycker vi oss kunna se ett mönster i att de läromedel som 
vänder sig till grundskolan utelämnar genusaspekten i mångt och mycket. För att dra en 
parallell till gymnasieskolans R 2000 kan detta inte skyllas på utrymmesbrist, då detta 
läromedel behandlar genus, även om sidantalet är likvärdigt med grundskolans böcker. Att 
man utelämnar så stor del av genusaspekten i läromedlen för grundskolan tycker vi är en stor 
brist och värt att både verksamma och blivande lärare blir uppmärksammade på. Man kan 
med enkla medel täcka upp genusaspekten och komplettera det läromedel man väljer att  
använda om man är medveten om de brister som finns.  
 
Hur det ser ut i läromedel i andra ämnen för grundskolan respektive gymnasieskolan vore 
intressant att forska vidare på för att se om samma mönster upprepar sig. 
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