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”Genus har, på samma sätt som klass, inte varit något problem 

i religionsvetenskapen, eftersom det inte har existerat.” 

- Jeanette Sky, sid. 28 



   

Abstract 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur fyra religionslärare vid en gymnasieskola i 

Norra Mellansverige använder genusperspektivet i sin undervisning. 

     Styrdokumentens direktiv om genus är få och dessutom abstrakta. I läroplanen och kurspla-

nerna för religionskunskap finns det definitioner som öppnar upp för genusperspektivet – något 

krav på att det skall finnas med går däremot inte att finna. Endast i ämnesplanen för 

religionskunskap står det att en ”genusdimension” skall synas i undervisningen. 

     Merparten av lärarna anser dessa mål vara relevanta och menar att ett genusperspektiv 

kontinuerligt anläggs i deras undervisning. Det handlar främst om två delar av 

religionsundervisningen, dels att diskutera kvinnors ställning i olika religioner och hur religion 

påverkar vår syn på manlighet respektive kvinnlighet. Dels i form av livsfrågor och vilka könsrol-

ler som finns i samhället. 

     Samtidigt finns det både skepsis gentemot genusperspektivet och en okunskap om begreppets 

innebörd hos vissa lärare. En av lärarna undviker helst att använda ett genusperspektiv i undervis-

ningen då denne anser att det reproducerar stereotypt tänkande om manlighet och kvinnlighet. 

En annan lärare beskriver begreppet genus som ”biologiskt kön”, vilket leder till att eleverna får 

en snedvriden bild av begreppet. Det finns med andra ord mer att önska från lärarnas sida när det 

kommer till arbetet med genus i undervisningen. 

 

Nyckelord: Genus, gymnasieskolan, lärare, religionskunskap, styrdokument 
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1 Inledning 

1.1 Presentation av ämnet 
Homo religiosus är latin och betyder ’den religiösa människan’. Ett av religionsvetenskapens största 

uppdrag är att beskriva denna varelse. Den religiösa människan har studerats under otaliga 

århundraden – det är i alla fall vad som påstås. Men tittar vi närmare på den forskning som bedri-

vits och fortfarande bedrivs märker vi ganska snart att den inte alls handlar om den religiösa 

människan. Den handlar i stället om den religiösa mannen.1

     Länge bedrevs forskningen inom religionsvetenskapen, och andra ämnen, enbart av män. Det 

var män som tolkade heliga skrifter, män som undersökte den manliga sfären av religionerna, 

män som provade andra mäns teorier – teorier som byggde på halva befolkningens uppfattning 

av religion och religiösa traditioner.

 

2

     Först på 1970-talet blev denna problematik uppmärksammad, kvinnoforskningen började 

vinna mark och religionsvetenskapen tog sitt första kliv mot att bli en hel, komplett vetenskap.

 

3

     Det är en väldigt liten andel av Sveriges befolkning som fortsätter studera religion efter den 

gymnasiala utbildningen. Det är därför rimligt att anta att undervisningen i ämnet under 

gymnasieperioden i stor utsträckning kommer att färga personens framtida syn på religion. Med 

detta i åtanke blir det viktigt att ge en korrekt och tillräckligt nyanserad bild av traditioner och 

människosyn inom olika religioner. Det är just detta som föreliggande studie har för avsikt att 

undersöka – bedriver lärare i religionskunskap på gymnasieskolan en innehållsmässigt 

genusmedveten undervisning? Täcker den både manliga och kvinnliga aspekter av samhället, eller 

är den färgad av hur religionsvetenskapen länge såg ut? Är detta något som problematiseras i 

undervisningen? Är genuskonstruktioner något som diskuteras i undervisningen? 

 

Den systematiska marginalisering av kvinnor som pågått i religionsvetenskapens långa historia är 

däremot ingenting som kan ställas till rätta på några decennier – inte ens om forskningen under 

denna tid bara hade cirkulerat kring kvinnor, vilket inte alls hade varit önskvärt. Därför är det 

viktigt att vi fortsätter granska religionsundervisningen, på alla nivåer, ur ett genusperspektiv. Att 

vi fortsätter problematisera maktförhållanden mellan män och kvinnor i dels religionerna per se, 

dels i forskningen om dem. 

     Föreskrifter och krav som ställs i styrdokument gör också en studie av religionslärares 

genusmedvetenhet intressant och relevant. I denna specifika kontext blir det kanske allra tydligast 

när vi i religionskunskapens ämnesplan för gymnasiet kan läsa om en genusdimension som ”riktar 

                                                 
1 Sky, 2009, sid. 22-25. 
2 Sky, 2009, sid. 22-25. 
3 Sky, 2009, sid. 30. 
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uppmärksamheten på vilken roll religioner och andra livsåskådningar har vid utformningen av 

våra föreställningar om mäns och kvinnors värde och uppgifter”.4

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 
Syftet med föreliggande uppsats är att söka förståelse för hur fyra lärare i religionskunskap på en 

gymnasieskola i Norra Mellansverige uppfattar begreppet genus och om, samt hur, det återspeglas 

i deras undervisning. En analys av berörda styrdokuments direktiv om genus och genusrelaterade 

ämnen kommer att fungera som utgångspunkt för hur frågor av detta slag skall behandlas av lä-

rare. 

 

1.2.2 Frågeställningar 
Utifrån ovanstående syfte har följande tre frågeställningar formulerats: 

 Hur inbjuder läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) samt ämnes- och kurspla-

ner för religionskunskap i gymnasieskolan till att anlägga ett genusperspektiv? 

 Hur definierar de fyra religionskunskapslärarna begreppet genus? 

 På vilket sätt problematiseras genusfrågor i deras religionsundervisning? 

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Metod 
I egenskap av en kvalitativ forskningsstudie baseras denna uppsats på intervjuer med fyra stycken 

gymnasielärare i religionskunskap. Intervjuerna som genomförts är uppbyggda kring ett tema 

snarare än strikt strukturerade frågor och kan sålunda beskrivas som halvstrukturerade intervjuer, 

vilka Steinar Kvale definierar på följande vis: 

 

Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga varken ett öp-

pet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Den genomförs enligt en intervjuguide 

[se Bilaga 1] som koncentrerar sig till vissa teman och som kan omfatta förslag till frågor.5

 

 

     En problematik som aktualiseras i intervjusammanhang är att informationen som den 

intervjuade lämnar inte bara registreras av insamlaren, utan också automatiskt tolkas av den-
                                                 
4 Gy2000:16 Samhällsvetenskapsprogrammet, sid. 154. 
5 Kvale, 1997, sid. 32. 
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samma. Det här är ett problem vi som människor inte kan komma ifrån, varken i vardagligt sam-

tal eller i ett forskningssammanhang. Det är också i denna brist den halvstrukturerade 

forskningsintervjun har en styrka jämfört med en mer strikt strukturerad intervju. Här finns det 

nämligen rum för en direkt återkoppling till vad informanten menade – ”intervjuaren kan söka 

formulera det ’underförstådda budskapet’ och ’sända tillbaka det’ till den intervjuade för att få en 

omedelbar bekräftelse på om tolkningen är riktig eller ej”.6 Därför är det viktigt att som intervju-

are lägga märke till informantens tonfall, ansiktsuttryck et cetera.7

     Samtliga intervjuer genomfördes under en dag i den aktuella skolans lokaler. Varje lärare 

intervjuades enskilt och hade en avsatt tid på en timme, trots att intervjun beräknades ta ungefär 

hälften av den tiden – detta för att undvika tidspress och moment där både intervjuare och inter-

vjuad känner sig stressad. Intervjuerna spelades in och transkriberades innan resultatdelen av 

detta arbete skrevs. Citaten från intervjuerna som förekommer i föreliggande studie är korrige-

rade för att göra texten lättillgänglig. Justeringarna av citaten är dock minimala – detta för att inte 

förändra vad informanten sagt. Det kan exempelvis handla om ord som upprepas flera gånger i 

rad och stakningar som påverkar meningsuppbyggnaden. 

 

     Inför intervjuerna genomfördes en pilotintervju för att frågorna som ställdes vid de faktiska 

intervjuerna skulle vara så relevanta som möjligt. Pilotintervjun utfördes två dagar innan intervju-

erna på skolan – även denna med en gymnasielärare i religion. Den aktuella informanten har ut-

över sin lärarutbildning även en utbildning i genusvetenskap, vilket garanterar en bekantskap med 

begreppet och även olika infallsvinklar. Pilotintervjun resulterade i att ett par frågor togs bort från 

intervjuguiden, samtidigt som några andra omformulerades. Korrigeringarna gjordes för att frå-

gorna i möjligaste mån skulle vara relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. 

     Tre variabler har varit relevanta när det gäller deltagande informanter – utbildningsort, 

utbildningstillfälle samt yrkeserfarenhet. Var den intervjuade har utbildat sig är intressant efter-

som olika lärosäten kan lägga olika vikt vid genusperspektivet i ämnes- eller lärarutbildningen. 

Detsamma gäller utbildningstillfälle – genusperspektivets, precis som andra perspektivs, populari-

tet varierar över tid. Om en informants utbildning dessutom skett innan genusbegreppet togs i 

bruk har det inte heller funnits ett sådant perspektiv i utbildningen. Vad gäller variabeln 

yrkeserfarenhet är den relevant för att få kunskap om vilken rutin lärarna har. Kursernas utform-

ning är något som förändras kontinuerligt och olika perspektiv tar olika mycket plats från kurstill-

fälle till kurstillfälle. Om läraren därför gett kursen vid åtskilliga tillfällen utan att använda ett 

genusperspektiv är det värre än att ha gett kursen vid ett fåtal tillfällen utan att ha anlagt ett så-

                                                 
6 Kvale, 1997, sid. 36. 
7 Kvale, 1997, sid. 36. 



 

  4 

dant perspektiv. Om läraren har kort erfarenhet kan det ta tid innan denne får in relevanta 

perspektiv i dialogen med eleverna. 

     Eftersom studien är av kvalitativ karaktär finns det inga intentioner att dra några allmänna 

slutsatser av studiens utfall. Vad som ligger i undersökningens intresse är hur religionslärare vid 

en specifik gymnasieskola problematiserar genus i sin undervisning. Sålunda kan resultatet här 

inte bli representativt vare sig för andra lärare vid den specifika skolan eller för lärare i samma 

ämne vid andra skolor. Även om studier med vidare bredd skulle vara av hög relevans finns det 

inte utrymme för det här. För att bidra till skolutvecklingen i möjligaste mån har däremot samtliga 

fyra lärare i religion vid den aktuella gymnasieskolan inkluderats i studien. Detta med en förhopp-

ning att det lokalt och ämnesspecifikt kan väckas diskussioner. Därmed inte sagt att frågor som 

tas upp och resultat som kommer fram inte kan vara av intresse även för andra lärare och 

utomstående. 

     För att få en teoretisk utgångspunkt har intervjuerna förberetts genom inläsning av diverse 

källor och litteratur. Detta har varit nödvändigt för att vid intervjutillfället vara så väl förberedd 

som möjligt och för att veta vad som enligt föreskrifter förväntas av en lärare i detta sammanhang. 

Sålunda är en genomgång av det material som använts för det teoretiska perspektivet också 

nödvändig. 

 

1.3.2 Övrigt material 
Utöver intervjumaterialet har Skolverkets läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), 

ämnesplanen för religionskunskap samt kursplanerna för A- respektive B-kursen i ämnet en cen-

tral plats i studien. 8

     Vidare har litteratur använts för att klarlägga teoretiska ramar kring genus, både allmänt och 

inom religionsvetenskapen specifikt. Här kan nämnas framför allt Jeanette Skys Genus och religion 

och Britt-Marie Thuréns introduktion i Anna Maria Höglunds intervjusamling Män och kvinnor – 

vad vet en genusvetare?. 

 Dessa dokument har lästs för att ta reda på vilka krav som ställs på läraren 

när det kommer till att behandla genusfrågor i undervisningen. 

9

 

 Sky är fil. dr. i religionshistoria och aktiv vid universitet i Trondheim. Thu-

rén är docent i socialantropologi men även Sveriges första professor i genusvetenskap – hon är 

verksam vid Umeå universitet. En genomgång av de teorier som presenteras av dessa forskare 

finns tillgänglig under rubriken Forskningsläge nedan. 

                                                 
8 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Utbildningsdepartementet; Gy2000:16 
Samhällsvetenskapsprogrammet, sid. 152-159. 
9 Thurén, 2000; Sky, 2009. 
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1.4 Teoretiskt perspektiv 
Begreppet genus härstammar ursprungligen från grammatiken. Det var under 1970-talet som ter-

men gender introducerades i USA för första gången i en könskontext.10 Ordet är i sig alltså en 

metafor – grammatiskt genus är godtyckligt på samma sätt som mänskliga genusförhållanden är 

godtyckliga. Detta blir extra tydligt om vi jämför språk som tyska och spanska, vilka har feminina 

och maskulina former. Tar vi exempelvis ordet ’sol’, så är det en kvinna på tyska (die Sonne) och 

en man på spanska (el sol). Det förhåller sig likadant i den mänskliga sfären, där sysslor, tankar, 

färger med mera anses vara ”könade”. Också de senare kan skilja sig åt både geografiskt och 

historiskt.11

     Termen är långt ifrån introducerad i detta sammanhang världen över och även i Sverige finns 

det forskare som föredrar att använda begreppet kön i stället för genus. Det senare kommer dock 

att användas genomgående i denna studie, på grund av ett antal anledningar. För det första för att 

skilja studiet om kön från vårt vardagliga tänkande med kön. Det vardagliga begreppet kön välkom-

nar vardagliga föreställningar, vilka inte är önskvärda i ett vetenskapligt sammanhang. Likaså är 

kön en belastad term och genus har gett och ger oss nya sätt att se på mänskligheten. Det finns 

därutöver en inbyggd tanke i begreppet genus, nämligen att det studerade är någonting konstruerat 

– vilket blir tydligt i en äldre och snävare variant av ordet, socialt kön.

 

12

     Något som är viktigt att poängtera när det gäller genus är att ordet i sig, fortfarande, väcker 

starka känslor hos vissa människor. Många vittnar om en intolerans gentemot genusvetenskapen, 

något som rättsvetaren Eva-Maria Svensson uttrycker i en intervju, där hon också förklarar vad 

det kan bero på: 

 

 

Talar man om kvinnor och kön så upplevs det som hotande. Man märker det i diskussioner. 

Det är väldigt svårt att hålla en diskussion på principiell nivå, det brukar utmynna i: ja, men jag 

diskar minsann hemma, eller något liknande. Det trivialiseras på något sätt. Man blir ifrågasatt 

och den känslan är hotande. Det måste bero på att man inte kan lämna sig själv utanför. Talar 

man om kvinnor och män är alla berörda, det går ned på det personliga planet. På något sätt 

kan det ju uppfattas som ifrågasättande av personer, hur de lever.13

 

 

     Detta gäller inte bara forskningsvärlden utan är en utbredd attityd i samhället. I en skolkontext 

blir detta tydligt i motståndet mot genusarbetet i förskolan, som aktualiserats i både media och 

                                                 
10 Rubin, 1975. 
11 Thurén, 2000, sid. 26-27. 
12 Thurén, 2000, sid. 17-18, 28-29. 
13 Svensson, 2000, sid. 48-49. 
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forskningsvärlden efter genusprojektet i Gävle som utfördes av Kajsa Wahlström.14 Det finns 

också forskning som undersöker vad detta motstånd kan bero på.15

     Med detta sagt så kan slutsatsen dras att genus är en värdeladdad term och att studiet av det 

kan anses subjektivt, inte minst om studien har en feministisk infallsvinkel. Därför är ett par ord 

om objektivitet inom forskningsvärlden viktiga i sammanhanget. Kritiken består oftast i att 

feministisk forskning skulle vara medvetet förvrängd för att tjäna politiska syften. Detta påstå-

ende är däremot inte svårt att ifrågasätta. Som ett kritiskt ämne finns det förslagsvis ett särskilt 

intresse för att vara både grundlig och ärlig för att kunna förbättra sådant som uppfattas som 

orättvisor i samhället. Faktum är att det inte bara är politiska studier som är värdeladdade – detta 

ser vi även inom exempelvis medicinska studier. Målet här är också en förbättring, men få skulle 

anklaga den medicinska forskningen för att vara medvetet förvrängd. Detta trots att det finns 

många skilda åsikter om vad god hälsa innebär.

 

16

     Ytterligare bör även sägas ett par ord om ett begrepp som ofta dyker upp när det talas om 

genus – nämligen jämställdhet. Genus och jämställdhet är två åtskilda begrepp med två olika 

betydelser. Det ena handlar som sagt om sociala och godtyckliga konstruktioner och det andra 

handlar om rättigheter. I denna studie förekommer referat om jämställdhet, detta trots att det 

som studeras är genus. Anledningen till detta är att studier som syftar till att främja jämställdhet 

med fördel kan behandla genus. 

 

 

1.5 Forskningsläge 
Precis som i många andra ämnen, inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap, började 

genusfrågan problematiseras inom religionsvetenskapen av den feministiska rörelsen först under 

1970-talet.17 Forskningsvärlden överlag var länge en manlig sfär dit kvinnor ständigt blev nekade 

tillträde – och även om spåren av denna totala dominans är synliga än i dag råder det nu andra 

förutsättningar. När fler och fler kvinnor slog sig in på forskarutbildningar i diverse ämnen under 

1970-talet hade de en fråga gemensam: var är kvinnorna? Det var med denna fråga som 

kvinnoforskningen uppstod. Det handlade inledningsvis om just det, att göra kvinnorna synliga i 

forskningen – att analysera kvinnliga författares verk i litteraturvetenskapen, att uppmärksamma 

kvinnors gärningar i historien, att lägga vikt vid kvinnors erfarenhet av religion.18

                                                 
14 Wahlström, 2003. 

 

15 Se ex. Burgos & Wallgren, 2009. 
16 Thurén, 2000, sid. 35-36. 
17 Sky, 2009, sid. 30. 
18 Thurén, 2000, sid. 21-22. 
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     Vad som snart stod klart var dock att denna typ av additionsforskning inte var tillräcklig. De 

begrepp och teorier som fanns var sällan kompatibla med kunskapen om kvinnors liv och deras 

förhållanden. Det blev helt enkelt nödvändigt att utveckla nya sätt att tänka och se på saker. I 

ljuset av denna slutsats blev det snart uppenbart att genusforskningen behövde anpassas för 

respektive ämne. Även om genusvetenskap som ämne börjat växa sig starkt under senare år är 

flertalet forskare som specialiserar sig på genus aktiva i andra ämnen. Tvärvetenskapliga 

samlingsplatser uppstod dock för genusforskare från olika institutioner då de trots sina ämnens 

olikheter hade mycket att lära av varandra. Genusforskningen har etablerat sig väl i Sverige, både 

ämnesspecifikt och tvärvetenskapligt, i alltifrån mikrobiologi och informationsteknik till filosofi 

och religionsvetenskap.19

     Att anlägga ett genusperspektiv inom religionsvetenskapen kan betyda en mängd olika saker. 

Som de flesta akademiska discipliner är religionsvetenskapen bred och indelad i ett antal 

subkategorier, som religionshistoria, religionssociologi, religionspsykologi et cetera. Det kan 

handla om att analysera betydelsen av att religiösa urkunder sällan är könsneutrala, hur skolans 

läromedel i religionskunskap presenterar religioner eller om könskonstruktioner i Svenska kyr-

kan.

 

20

     Ett mer allmänt problem inom religionsvetenskapen är att mannen oftast fungerar som proto-

typ. Jeanette Sky uttrycker det genom att säga att ”den så kallade homo religiosus, den religiösa 

människan, . . . [är] som regel . . . en man från de högre skikten i samhället”.

 

21 Detta problem 

aktualiseras exempelvis i faktumet att det förekommer specifika kapitel och avsnitt om kvinnor i 

läroböcker om religion. Här blir alltså kvinnan något avvikande som måste behandlas separat – 

åtskilt från det normala, alltså mannen. 22  Det är med andra ord möjligt att beskriva 

religionsvetenskapen som halv, då den i mycket bara behandlat halva befolkningen. Detta är inte 

ett fenomen som är exklusivt för religionsvetenskapen, men ämnet har i högre grad än många 

andra varit motvilligt gentemot en genusproblematik. Grunden till denna motvillighet kan delvis 

vara att ämnet under en lång tid präglades av en essentialistisk förståelse av religionen. Religion 

var något avskilt från samhället, det var något heligt – varför genus, och många andra 

samhällsaspekter, blev ointressanta.23

     Den forskning som den feministiska rörelsen presenterade på 1970-talet kallas kvinnoforsk-

ning snarare än genusforskning. Det handlade då om just kvinnor och deras erfarenheter. Först 

 

                                                 
19 Thurén, 2000, sid. 22-25. 
20 Sky, 2009, sid. 21-22; Berggren, 1992; Gustafsson, 2001. 
21 Sky, 2009, sid. 23. 
22 Se ex. Alm, 2002 & Appelros et al., 2006. Intressant i sammanhanget är att kvinnan och hennes roll oftast tas 
upp inom islam, men sällan inom ex. buddhismen. Anledningen till dessa förhållanden ligger dock utanför 
föreliggande studies ramar. 
23 Sky, 2009, sid. 23, 28-29, 33-34. 
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under 1980- och 90-talen övergick forskningen från kvinnostudier till genusstudier, vilket innebar 

att även männen blev aktuella – och inte minst maktrelationen som finns mellan kvinnor och 

män. Männens intåg i sammanhanget ledde även till en annan förståelse av tidigare nämnda 

maktrelation. Det handlade inte längre om en grupp, männen, som utövade makt över en annan 

grupp, kvinnorna.24 Maktförhållanden och rangordning finns även inom de heterogena grupperna 

män och kvinnor, något som bland annat uppmärksammats av Gro Hagemann, professor i histo-

ria vid Universitetet i Oslo, och Klas Åmark, professor i historia vid Stockholms universitet.25

     Den feministiska forskningen inom religionsvetenskapen kan delas in i två kategorier, en som 

sker inifrån och en som sker utifrån. Den förra representerar det tidiga stadiet av feministisk 

religionsforskning och liknar snarare teologi än religionsvetenskap – den har haft för avsikt att 

förändra de religiösa traditionerna. Forskningen som bedrivs utifrån uppstod ungefär samtidigt 

som kvinnoforskningen utvecklades till genusforskning och handlar i stället om att kritiskt analy-

sera nämnda traditioner snarare än att förändra dem inifrån.

 

26

     Forskningen kring genus och religion handlade med andra ord länge om att inkludera just 

kvinnor. Fokuseringen på införandet av kvinnor i religionsvetenskapen var nödvändig på grund 

av den marginalisering som karaktäriserat ämnet. Först på senare år har inslag av mansforskning 

och maktrelationer mellan män och kvinnor blivit en del av religionsvetenskapen. 

 

     Vad som också bör nämnas om genusforskningen är att den kan delas upp i olika kategorier 

på samma sätt som religionsvetenskapen. Här finns ett spektrum som innefattar bland annat 

kvinno-, mans-, jämställdhets- och queerforskning.27

     En av de mest framstående forskarna inom området genus och religion är Ursula King, 

professor vid institutionen för teologi och religionsstudier vid University of Bristol. Hon är 

författare och redaktör till ett antal böcker som aktualiserar genusproblematiken i dels religionen 

per se och dels studiet av den.

 

28 Ett annat namn som är känt inom området är den norska profes-

sorn i medeltidsstudier Kari Elisabeth Børresen, som redan på 1960-talet publicerade en bok om 

kvinnors roll i Augustinus samt Thomas av Aquinos teologier.29 Likaså har Randi Warne och 

Rosalind Shaw haft centrala roller i studiet av genus och religion.30

     I skolans kontext finns det många läromedelsanalyser med fokus på genus och även undersök-

ningar i klassrumssituationer som utreder huruvida lärare ger mer plats åt pojkar eller flickor. Men 

intentionen här är varken att analysera läromedel eller hur lärare och elever agerar gentemot 

 

                                                 
24 Sky, 2009, sid. 34. 
25 Hagemann &  Åmark, 2000. 
26 Sky, 2009, sid. 36. 
27 Thurén, 2000, sid. 33. 
28 Se ex. King, 1987, 1989, 1994, 1995. 
29 Børresen, 1968. 
30 Sky, 2009, sid. 33. 
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flickor respektive pojkar. Det handlar i stället om vilken information läraren ger till eleverna, om 

och hur denne problematiserar genus i religionsämnets kontext. Forskning och rapporter från 

utbildningsdepartementet inom detta område lyser med sin frånvaro – så i stället för att begrunda 

tidigare forskning i frågan måste skolans styrdokument fungera som utgångspunkt. 

 

1.6 Disposition 
Efter uppsatsens inledande del följer tre centrala avsnitt som redogör för undersökningens resul-

tat. I avsnitt två framgår vilka direktiv som finns och vilka krav som ställs på läraren i form av 

relevanta styrdokument. Styrdokumentens riktlinjer följs sedan upp med ett avsnitt där 

intervjuresultatet med berörda lärare redovisas. Varje intervju redovisas för sig för att göra 

resultaten översiktliga. Det fjärde avsnittet av uppsatsen består av diskussion och slutsats, var det 

som framkommit i inledning, styrdokument och intervjuer jämförs och diskuteras. Det är 

huvudsakligen i detta avsnitt som svaren på ovan formulerade frågeställningar kommer att besva-

ras. Utöver dessa tre avsnitt finns även avslutningsvis en sammanfattning av arbetet både på 

svenska och på engelska. 
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2 Genus i styrdokumenten 

2.1 Religionsämnets historia 
Historiskt sett har religionsundervisningen spelat en viktig roll i det svenska skolväsendet, inte 

minst i den obligatoriska delen av skolan. Den katekesundervisning och tillhörande husförhör 

som ägde rum i Sverige efter reformationen följdes av en folkskola som under delar av 1800- och 

1900-talen ansvarades för av kyrkan. Folkskolan var i åtminstone 75 år en religionsskola – en 

förberedelse för kommande konfirmationsstudier.31

     Religiösa och politiska folkrörelser ställde sig kritiska till att kyrkan hade ett så stort inflytande 

på skolan. Dessa folkrörelsers motstånd ledde tids nog till att religionsundervisningen successivt 

bytte ansikte, både i form av nytt innehåll och färre undervisningstimmar.

 

32

 

 Detta skifte förklarar 

Sven G. Hartman med fyra centrala vändpunkter. 

• Vändpunkt ett skedde i samband med att man 1883 införde en normalplan, vilket ledde till 

att hemundervisningen blev ett minne blott. Ansvaret för undervisningen förflyttades från 

hemmen till skola och lärare. 

• Vändpunkt två kom tillsammans med 1919 års undervisningsplan. Liberala och 

socialdemokratiska krafter förändrade skolväsendet så att det blev mer barnanpassat. I 

samband med detta togs katekesundervisningen bort och religionsundervisningen blev 

officiellt ickekonfessionell. 

• Vändpunkt tre inträffade 1962 när det infördes ett krav på objektivitet i ämnet som då 

hade benämningen Kristendomskunskap. Undervisningen blev allsidig och saklig. 

• Vändpunkt fyra kom 1969, samma år som ämnet fick sitt nuvarande namn, då undervis-

ningen blev elevcentrerad snarare än stoffcentrerad. I samband med 1969 års läroplan 

fick även ämnet ett större fokus på livsfrågor.33

 

 

     Diskussionerna kring religionsundervisningen har dock aldrig varit lika intensiva när det gäller 

gymnasieskolan. Det finns en rad anledningar till detta. För det första kan det bero på att den 

frivilliga skolformen, som gymnasieskolan alltid har varit, aldrig haft samma mål om folkfostran 

som den obligatoriska skolan, även om de allra flesta i dag går en gymnasial utbildning. Historiskt 

sett var också gymnasieläraren bättre utbildad än grundskoleläraren, något som ledde till bredare 

ämneskunskaper och en undervisning som var mindre beroende av information tagen direkt från 
                                                 
31 Hartman, 2000, sid. 212-215. 
32 Hartman, 2000, sid. 215. 
33 Hartman, 2000, sid. 216. 
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läroböcker. Tvister om religionsämnet på gymnasiet har skilt sig från dem som ägt rum i 

grundskolan i det att de har handlat om huruvida ämnet skall finnas kvar snarare än vilket 

innehållet skall vara.34

     Sven G. Hartman utskiljer även fyra skeden som är specifika för gymnasieskolans utbildning i 

religionsämnet. 

 

 

• Inledningsvis var religionsutbildningen yrkesförberedande, de allra flesta som läste skulle bli 

präster. 

• Under 1800-talet byttes fokus och det handlade i stället om allmänna bildningsmål, 

kristendomen ansågs vara viktigt för att det var en del av kulturarvet. 

• 1900-talet ledde till en utveckling som gjorde att ämnet ansågs vara ett led i elevens 

personlighetsutveckling. Det var nämligen under ungdomsåren som människor ansågs fun-

dera över existentiella frågor. 

• I dag håller ämnet på att få en ny inriktning igen och ämnet anses vara en central del av 

en medborgarutbildning vilken är viktig i ett multikulturellt samhälle som Sverige.35

 

 

     Från att ha varit en undervisning om kristen tro enligt Svenska kyrkans lära har religionsämnet 

utvecklats till både ickekonfessionellt och pluralistiskt.36 Kursplaner i ämnet lägger fokus vid etik 

och livsfrågor och klargör även att eleven skall ”känna till kristendomens och några andra 

världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer”. 37

 

 

Även om kristendomen nämns specifikt och även om världsreligioner är ett godtyckligt begrepp 

så är det tydligt att en förflyttning av fokus skett sedan ämnet presenterades i den tidiga skolan. 

2.2 En målstyrd skola 
1990-talet var en viktig period i utvecklingen av den svenska skolan, och sättet att utforma 

styrdokument förändrades radikalt. Tidigare hade läroplanerna innehållit detaljerade anvisningar 

om hur läraren skulle arbeta och vilket innehåll undervisningen skulle ha. Under 1990-talet över-

gick den svenska skolan från detaljstyrning till målstyrning. 

     Målstyrning betyder att läroplanerna i stället har övergripande riktlinjer, vilka kompletteras 

ämnesvis med ämnes- och kursplaner. I dessa finner vi en förklaring över ämnets syfte samt mål 

och betygskriterier. Målen är av öppen karaktär – i kursplanerna för engelska på gymnasiet finns 
                                                 
34 Hartman, 2000, sid. 228-229. 
35 Hartman, 2000, sid. 230. 
36 Hartman, 2000, sid. 231-232. 
37 Gy2000:16 Samhällsvetenskapsprogrammet, sid. 155. 
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det inga specifika riktlinjer om grammatik i undervisningen och i religionsämnet finns inga speci-

fika religioner utöver kristendomen nämnda. I det förra fallet handlar det i stället om att eleven 

skall utveckla en kommunikativ förmåga och i det senare att eleven skall bekanta sig med ett antal 

världsreligioner och livsåskådningar. 

     Övergången från detaljstyrd till målstyrd skola har gett enskilda skolor och lärare större ut-

rymme att på egen hand besluta hur undervisningen skall ske och vad som är viktigt att ta upp, 

bland annat i lokala arbetsplaner. 

 

2.3 Läroplan för gymnasieskolan (Lpf 94) 
I Lpf 94 finner vi ett antal direktiv som trycker på vikten av att som lärare ha ett genusperspektiv 

i sin undervisning. Redan i det första avsnittet om skolans värdegrund står det att läsa: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som sko-

lan skall gestalta och förmedla.38

 

 

     Undervisningen i samtliga ämnen skall alltså ske på dessa villkor, varför det blir viktigt att 

exempelvis ta upp kvinnans underställda roll i samhället både historiskt och i vår samtid. Detta 

kan aktualiseras i många ämnen, inte minst i religionskunskapen. Det handlar med andra ord inte 

bara om att undervisningen per se skall ske enligt dessa direktiv, det vill säga agerandet, utan även 

att innehållet skall förmedla dessa värden. 

     När det kommer till avsnittet om en likvärdig utbildning hittar vi också en del om jämställdhet 

och könsroller. Där står det att ”skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika 

rätt och möjligheter. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad 

som är kvinnligt och manligt”. 39

     Bland riktlinjerna kan vi läsa att alla som arbetar i skolan skall ”utgå från den enskilda elevens 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”.

 Livsfrågor och människosyn är teman som är viktiga inom 

religionskunskapen och här finns utrymme att diskutera både könsroller och kvinnors respektive 

mäns möjligheter i både vårt eget samhälle och i andras dito. För att utveckla intressen utan 

fördomar krävs det att dessa fördomar tas upp till diskussion – ett uppdrag som är viktigt både i 

religionskunskap och i andra ämnen. 

40

                                                 
38 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Utbildningsdepartementet. Författarens egen kursivering. 

 Att tänka i termer av genus blir också här 

en naturlig del. Om religionskunskapens innehåll skulle återspegla religionsvetenskapens länge 

39 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Utbildningsdepartementet. 
40 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Utbildningsdepartementet. 
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snedvridna bild skulle hälften av elevernas erfarenheter och förutsättningar glömmas bort. Detta 

blir viktigt inte minst när olika religioner och livsåskådningar presenteras och diskuteras – sett till 

den forskning som länge bedrevs är det lätt att tala om männens erfarenheter och förutsättningar 

snarare än människornas. Denna uppmaning konkretiseras i en senare riktlinje som trycker på 

vikten av att ”se till att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både manliga och 

kvinnliga perspektiv”.41

     Även om läroplanens föreskrifter är av mer allmän karaktär och ofta handlar om hur undervis-

ningen skall bedrivas blir den relevant också i detta sammanhang. Det uttrycks tydligt att det skall 

råda jämställdhet i undervisningen, inte bara i tillvägagångssättet utan också sett till innehållet. På 

samma sätt finns det direktiv om att det skall lämnas utrymme för både manliga och kvinnliga 

perspektiv. Viktigt att poängtera är att detta är direktiv som gäller all undervisning i samtliga äm-

nen på gymnasieskolan. 

 

 

2.4 Ämnes- och kursplaner för religionskunskap 
Den första meningen i ämnesplanen för religionskunskap deklarerar att ”utbildningen i ämnet . . . 

syftar till att ge möjligheter att reflektera över existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv”.42

     Livsfrågor och etik är centrala delar av religionskunskapen i gymnasieskolan, något som ut-

trycks tydligt i kurs- och ämnesplaner. I den senare kan vi exempelvis läsa att ämnet också syftar 

till ”att ge kunskaper om olika uppfattningar i etiska frågor”.

 

Med andra ord ser vi redan här en konsekvens av den målstyrda skolan – ett stort utrymme för 

tolkning för den enskilde läraren och en brist på styrande direktiv. Vad som utan vidare problem 

går att tolka in här är en öppning för att ha just ett genusperspektiv, samtidigt som det finns 

många andra perspektiv som en lärare kan känna sig mer bekväm med eller anse vara viktigare. 

43 Även om det inte heller här 

preciseras mer exakt vilka livsfrågor och etiska dilemman som skall tas upp så går det att före-

ställa sig en rad sådana där genusaspekten kan problematiseras, som exempelvis abortfrågan och 

diskussioner om våldtäkt. Därutöver finns det ett omfattande område inom etiken som går under 

benämningen feministisk etik, som också är relevant i sammanhanget. 44  Att den del av 

religionsundervisningen som rör etik är viktig formuleras tydligt i ämnesplanen, där det står att ”i 

dag ser man den etiska dimensionen som särskilt viktig vid studiet av religion och andra 

livsåskådningar”.45

                                                 
41 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. Utbildningsdepartementet. 

 

42 Gy2000:16 Samhällsvetenskapsprogrammet, sid. 152. Författarens egen kursivering. 
43 Gy2000:16 Samhällsvetenskapsprogrammet, sid. 152. 
44 För en introduktion till feministisk etik se ex. Bexell & Grenholm, 1997, sid. 143-166. 
45 Gy2000:16 Samhällsvetenskapsprogrammet, sid. 154. 
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     Utöver den etiska dimensionen talar samma ämnesplan också om en genusdimension, vilket är 

den tydligaste anspelningen på ett genusperspektiv i berörda styrdokument. Några klara budskap 

finns dock inte heller här, utan det som står är att ”genusdimensionen riktar uppmärksamheten 

på vilken roll religioner och andra livsåskådningar har vid utformningen av våra föreställningar 

om mäns och kvinnors värde och uppgifter”.46

     Vad som är viktigt att påpeka i sammanhanget är att det utöver den etiska dimensionen och 

genusdimensionen även talas om dimensioner av historisk, institutionell och kulturell karaktär 

samt en dimension om tro. Som citatet ovan klargör finns det i dag ett fokus på den etiska 

dimensionen, vilket gör det rimligt att anta att dimensionerna är dynamiska. I framtiden kanske 

genusdimensionen eller den historiska dimensionen blir av större intresse – dimensionerna är 

olika viktiga i olika tider. 

 Det står alltså klart redan i beskrivningen över 

ämnet religionskunskap att genusperspektivet skall utgöra en del av innehållet. 

     Kursplanerna för ett ämne kan beskrivas som konkretiseringar av ämnesplanen – här ställs 

ämnets karaktär och uppbyggnad upp i uppnåendemål för eleverna. Övervikten av etik märker vi 

också i dessa mål, samtidigt som ordet ”tro” är något som också förekommer frekvent. Vad som 

däremot lyser med sin frånvaro är begreppet genus, och formuleringar med en direkt koppling till 

ett genusperspektiv fåtaliga. Att ”känna till” olika religioners uttrycksformer, tro och idéer 

och ”kunna relatera” dessa till problemsituationer i vardags- och yrkesliv öppnar dörren för 

genusanalyser.47 Däremot kvarstår det faktum som togs upp tidigare, tolkningen är fri och det är 

lärarens val att avgöra vad som är viktigast att ta upp. För att uppnå betyget Godkänt i 

religionskunskap A finns bland andra följande kriterium: ”Eleven värderar några företeelser i 

samhället som befrämjar eller som strider mot dess värdegrund”. 48

 

 Jämställdhet är en del av 

samhällets värdegrund och på så sätt öppnas dörren återigen. Det är i samma kursplans 

betygskriterium som vi finner ett exempel med mer explicit antydan på en genusdimension, detta 

för betyget Mycket väl godkänt. 

Eleven upptäcker likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra världsreligio-

ners och livsåskådningars grundtankar och uttryckssätt och tillämpar dem på aktuella frågor så-

som kvinnosyn och samhällssyn i ett aktuellt och ett historiskt perspektiv.49

 

 

     Kriteriet talar om aktuella frågor och ger ett par konkreta exempel, vilka sålunda inte alls 

behöver vara bindande. Här blir däremot kopplingen till genusperspektivet tydlig och det finns en 
                                                 
46 Gy2000:16 Samhällsvetenskapsprogrammet, sid. 154. 
47 Gy2000:16 Samhällsvetenskapsprogrammet, sid. 155. 
48 Gy2000:16 Samhällsvetenskapsprogrammet, sid. 156. 
49 Gy2000:16 Samhällsvetenskapsprogrammet, sid. 156. Författarens egen kursivering. 
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antydan om att frågan är av relevans. Intressant i sammanhanget är också att det är just kvinnosy-

nen som är intressant och läggs fram som exempel, inte synen på män. En sådan formulering 

uppmanar läromedelsförfattare att skriva om synen på kvinnor och kvinnors roll, snarare än män-

nens dito, vilket har noterats tidigare. 

     I målen för religionskunskap B läser vi att eleven skall ”jämföra och diskutera olika religioners 

människo- och samhällsuppfattningar”.50 Här skulle ett genusperspektiv kunna tillföra mycket, då 

det handlar om just människor och hur dessa uppfattas och formas i ett samhälle. Detta blir 

också tydligt i ett kriterium för betyget Väl godkänt i samma kurs: ”Eleven analyserar . . . samspe-

let mellan religion, livsåskådning och samhälle och förstår konsekvenserna för människors 

livssituation”.51

     Sammanfattningsvis kan sägas att kurs- och ämnesplaner i ämnet lämnar mycket tolkningsut-

rymme för den enskilde läraren. Med öppna formuleringar finns det gott om möjligheter att låta 

genusdimensionen genomsyra hela kurserna, samtidigt som läraren kan ta sig igenom dem utan 

att anlägga ett genusperspektiv. De få explicita anspelningarna som finns gällande genusfrågor är 

abstrakta och kräver att läraren har kunskap om och intresse för detta perspektiv. 

 Diskussioner om religioner och andra livsåskådningars syn på manligt och kvinn-

ligt skulle med fördel kunna diskuteras för att få en förståelse för hur detta påverkar människors 

liv. 

 

 

                                                 
50 Gy2000:16 Samhällsvetenskapsprogrammet, sid. 157. 
51 Gy2000:16 Samhällsvetenskapsprogrammet, sid. 158. 
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3 Lärarnas syn på genus i religionsundervisningen 
I detta avsnitt kommer resultatet från genomförda intervjuerna med berörda lärare att presenteras. 

För att göra detta på ett så tydligt sätt som möjligt presenteras en lärare i taget. 

3.1 Intervju med informant L1 
Informant L1 utbildade sig till lärare under andra hälften av 1970-talet samt första delen av 1980-

talet vid Uppsala universitet och har undervisat i religionskunskap på gymnasiet sedan 1995. Med 

andra ord var genusbegreppet fortfarande nytt när L1 lärarutbildade sig och genusforskningen 

hade ännu inte etablerats väl i Sverige. 

     Därför är det inte heller förvånande att L1 inte kan minnas att begreppet genus var något som 

syntes i utbildningen. Informanten menar däremot att de politiskt radikala strömningar som var 

omfattande under 1970-talet förmodligen lett till att genusrelaterade frågor åtminstone diskuterats 

bland studenterna. En fråga som diskuterades i informantens kursgrupp var den om kvinnliga 

präster, vilket kan anses egendomligt då Svenska kyrkan redan 1958 beslutade ge kvinnor rätt att 

prästvigas. Det är också den enda frågan i ämnet som L1 kan minnas att de diskuterade under 

utbildningen. I stället beskrivs utbildningen som ”mer klassisk akademisk utbildning. Fakta, epo-

ker, författare, fakta”.52

     L1 uttrycker sig också i positiva ordalag om vad den målstyrda skolan innebär. Den tolkning 

som målen är öppna för är någonting bra eftersom det är vad du som lärare gör utifrån dem som 

avgör huruvida det blir bra eller inte – det professionaliserar med andra ord läraryrket. Även om 

informanten inte besvarar frågan om direktiv om genus så uttrycker sig L1 positivt också om 

styrdokumenten för religionsämnet: 

 

 

Ja, i religionskunskap tycker jag nog faktiskt att de är bra, jag tycker det . . . Ja, eftersom jag är 

van att tolka eftersom det är det vi har fått göra hela tiden då, eftersom de ser ut som de gör, så 

tycker jag nog att på den här korta kursen som ju religion är, och det är ju mycket som skall 

med, så är det tydligt nog för att ha fullt upp att göra om man säger så. Mer än nog.53

 

 

     Som sagts ovan är direktiven angående genus i religionsundervisningen abstrakta och kräver 

ett intresse och en viss kunskap hos läraren, både om genus och om andra perspektiv. Därför är 

det nödvändigt att läraren är bekant med centrala begrepp och förstår innebörden i dem. När jag 

frågar hur L1 skulle definiera begreppet genus får jag svaret ”biologiskt kön”.54

                                                 
52 Intervju med informant L1, 2009-12-02. 

 Här finner vi 

53 Intervju med informant L1, 2009-12-02. 
54 Intervju med informant L1, 2009-12-02. 
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alltså genast en kunskapsbrist som leder till svårigheter för den berörda läraren att problematisera 

saker ur ett genusperspektiv och diskutera det tillsammans med eleverna. 

     En ytterligare intressant aspekt som L1 tar upp i samband med målstyrning är hur program 

och könsfördelning i gruppen påverkar arbetssättet och hur det i sin tur influerar diskussioner om 

genus. L1 menar att det är könsfördelningen i grupperna som påverkar diskussionerna snarare än 

vilket program eleverna studerar på. 

 

Diskussionen förs på väldigt olika sätt om jag tar upp olika frågor som har med jämställdhets-

syn, människosyn överhuvudtaget också kan det vara, om det är blandade grupper med flickor 

och pojkar. Och sedan ett år hade jag också en ren tjejgrupp, en stor tjejgrupp, en blandad 

grupp och en ren pojkgrupp. Och då var det otroligt roligt att ta upp samma saker och jämföra 

hur det blev i varje grupp. För det är ett uttryck för deras egen identitet, hur de resonerar, 

gruppmentalitet och sådant här.55

 

 

     När vi sedan diskuterar hur ett genusperspektiv kan användas i religionsundervisningen kom-

mer vi in på ordet människosyn, vilket är något som alltid finns med i L1:s undervisning. Här är 

jämställdhet mellan män och kvinnor något som ingår som en naturlig del anser informanten. 

Detta är något som uppmärksammas i diskussioner om världsreligionerna, inte minst när det 

kommer till islam och en potentiell anledning till detta kan enligt L1 vara att islam finns 

representerat i vårt samhälle i större utsträckning än andra världsreligioner. 

 

Sedan kommer vi ju in på världsreligionerna och då blir det ju alltid, förstås, ett himla hallå 

kring muslimska kvinnor och slöja och allt. Det är ju så att islam är man mera på tå kring efter-

som den känns närmare. Vi har ju många muslimer i Sverige nu och det är ju ingen nyhet att 

många ungdomar tycker att det inte är speciellt bra och, ja, vad skall man säga, tilltalande. Me-

dan hinduiska kvinnors situation, det är mera långt bort och avlägset, det är inte alls lika aktu-

ellt för dem. Men det tar vi också upp, jag tar alltid upp det i världsreligionerna också, allt som 

ingår där och där är ju det som skiljer ifrån oss också.56

 

 

     Det verkar alltså diskuteras kring kvinnors situation i olika religioner, inte minst inom islam. 

Mäns situation och levnadsvillkor verkar däremot inte vara ett lika frekvent förekommande 

samtalsämne, vilket i sig talar för att mannen anses vara normen och att kvinnans situation skulle 

vara den avvikande. 
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     När jag som följdfråga undrade om L1 hade några konkreta exempel på något som diskuterats 

i anknytning till genusperspektivet handlade det i stället om elevernas människosyn snarare än 

människosynen inom specifika religioner och livsåskådningar. 

 

Jo, jag kan berätta ett konkret exempel. Det var för några år sedan, så gjorde vi en brainstor-

ming på tavlan och där skrev jag manligt och kvinnligt. Vad var typiskt för män och vad var ty-

piskt för kvinnor? Typiskt manligt och typiskt kvinnligt. Och det blev, nu kommer jag ju inte 

exakt ihåg orden, men det var ju, ja, floskler höll jag på att säga, schablon, alla de här 

generaliseringarna som man har kring män och kvinnor. Och då hade vi utgått ur begreppet 

manlighet, vad är en riktig karl? Är det en som byter blöjor eller är det en som går ut med grab-

barna och dricker bärs och tittar på fotboll i stället och låter frun/sambon ta hand om barnet. 

Alltså, verkligen hårdrog det här väldigt mycket. Och först så är de ju då väldigt ”höhö”, ma-

cho och såhär men sedan kryper det ju fram att det är klart att man måste hjälpa till med bar-

nen. Så de tvingas alltså att tänka i de här banorna. Och då skrev jag upp alla de här orden de 

sade på tavlan. Det blev väl mycket att tjejer var pratiga, svåra att begripa sig på, skulle bara 

prata känslor, sura, griniga, svartsjuka och allt vad det nu var. ”Ha, mm, bra” sade jag, ”fine”, 

och sedan gick vi igenom de här orden. Ja, ”så det här är bara killar som är såhär” sade jag då 

när vi gick igenom. ”Nej, det kanske det inte är så.” Ja, och så började vi gå igenom alla de här 

orden. ”Ja, men killar är nog också kanske lite sådär.” Så att när vi börjar bena, när de tvingas 

tänka till, så då.. Ja, när de tvingas tänka till så inser de att, ja, men det kanske inte är de här 

schablonmässiga bilderna som stämmer.57

 

 

     Här fick eleverna alltså tillfälle att fundera över könsroller som finns i samhället, vad som av 

allmänheten anses vara manligt respektive kvinnligt och även deras egna föreställningar om 

könsroller. Här har vi ett ypperligt exempel på hur genusperspektivet kan anläggas i 

religionskunskapen, nämligen genom att diskutera hur det i samhället bildas en förebråelse om 

karaktäristika som anses tillhöra antingen det ena könet eller det andra. I exemplet som L1 ger 

blir det tydligt att eleverna förstår att dessa bilder av kvinnligt och manligt inte är biologiskt givna 

eller oföränderliga. I ett sådant sammanhang kan det därför vara fördelaktigt att läraren känner till 

begreppet genus bättre än vad här är fallet och även inkluderar begreppet i undervisningen så att 

också eleverna får tillfälle att bekanta sig med det. Senare i intervjun nämner L1 två andra exem-

pel som är återkommande i undervisningen. 

 

Jag brukar alltid visa det här TV-programmet som finns att ta hem från AV-Media, Inte utan 

min slöja, om kvinnor i Oman. Det är ju inte helt nytt men det är väldigt, väldigt bra, för det är 
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helt ur kvinnligt perspektiv i ett muslimskt land. Den har jag alltid med. Den är riktigt bra att 

utgå ifrån. Sedan har jag också en riktigt rolig artikel ur en gammal ”Vi Föräldrar” tror jag att 

det är till och med, det var Madeleine Kats som skrev den här för länge sedan, där man inter-

vjuar en ung indisk tjej som har varit i USA och studerat om hur hon ser på det här att föräld-

rarna skall välja hennes man eller inte, och hennes syn på det och hennes syn på hur det är i 

västerlandet där man skall välja själv. Det är väldigt roligt att läsa upp den för dem. Det vänder 

saker och ting på ända lite grand.58

 

 

     När vi sedan talar om varför genusperspektivet är viktigt i religionsundervisningen så delas 

innehållet återigen upp i dels ett personligt plan och dels ett världsreligionsplan. L1 menar att det 

är enormt viktigt att eleverna i skolan får tillfälle att ta itu med sina tankar och sina värderingar, 

inte minst för eleverna på yrkesprogram ”som inte kommer plugga vidare”.59 På det personliga 

planet uttrycker läraren ingenting explicit om samhällsstrukturer och problematisering av 

maktrelationer mellan kvinnor och män. Att eleverna skall tänka över sina värderingar och 

bli ”fungerande människor”60

 

 kan dock kopplas tillbaka till diskussionerna om könsroller som 

redogjordes för ovan. Vad gäller anledningen till varför genusperspektivet är viktigt när det kom-

mer till undervisningen om diverse religioner uttrycker sig L1 på följande sätt. 

När vi kommer in på det när det gäller världsreligionerna, då är det också kanske för att få 

förståelse för varför det ser olika ut för kvinnor ute i världen, och att det kanske inte alltid är 

negativt heller. Kanske för att bryta också en väldigt negativ syn på allt som är olikt svenska 

traditioner och kulturer.61

 

 

     Återigen är kvinnorna i fokus, frågorna formuleras utifrån deras förhållanden. Här ser vi också 

hur ett genusperspektiv kan anläggas för att ”vi” skall få förståelse för ”dem”. 

     När jag sedan frågar hur viktigt det är att ha ett genusperspektiv i religionsundervisningen 

svarar L1 att det är jätteviktigt. Svaret utvecklas när jag frågar om det är något som skall genom-

syra hela kursen. 

 

Nej, det tycker jag inte. Utan det kommer ju in naturligt när vi tar upp de frågorna. För att om 

det skulle bli så att allting skulle ses ur feministiskt perspektiv, vad man nu menar med det då, 

då, nej, jag tror inte att det skulle fungera riktigt bra faktiskt. Vi har ju bara allmänna 

baskunskaper de skall ha också, och som jag sade, det är ju en kort kurs, vi skall ju hinna väl-

                                                 
58 Intervju med informant L1, 2009-12-02. 
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digt mycket. Men det är ju verkligen med, det är det ju, och skall vara med eftersom man pratar 

om människosyn. Och halva jordens befolkning är väl kvinnor så man kan ju inte liksom 

hoppa över dem.62

 

 

     Läraren uttrycker att kursens korthet begränsar genusperspektivets utrymme eftersom det är 

så mycket som skall hinnas med under denna 50-poängskurs. Tar du som lärare upp genus som 

en avskild fråga finns det därför inte heller många timmar att ägna åt ämnet. Fokus ligger återigen 

på kvinnor i svaret, men vidrör en viktig punkt ur religionsvetenskaplig synvinkel. Det är viktigt 

att verkligen prata om människosyn, inte hur män ser på män, som länge varit fallet. 

     L1 har ingen erfarenhet av att genus i undervisningen är något som diskuteras religionslärarna 

emellan när de diskuterar kursers innehåll. Diskussionerna vid ämneslag handlar i stället om hur 

kurserna skall läggas upp och hur de skall anpassas till olika program. Det är även ett tillfälle att 

utbyta idéer och uppgifter – något som öppnar dörren för att i framtiden samtala om 

genusperspektivet i religionsundervisningen. 

     När jag avslutningsvis frågar hur L1 skulle kunna jobba mer med genus i religionsundervis-

ningen kommer tidsaspekten upp igen, att kursen egentligen skulle behöva vara 100 poäng. Då 

skulle mer texter och annat material med anknytning till genus inkluderas i undervisningen, det 

vill säga mer material av samma kategori som nämnts ovan. 

     Innan intervjun avslutas tar informanten upp hur eleverna resonerar kring homosexualitet och 

hur det skiljer sig i olika grupper. 

 

Fast jag vet inte om det har med det här att göra egentligen men det är hur, skillnaden mellan 

olika grupper, pojk-, flick- och blandade grupper. Och det är när vi diskuterar homosexualitet, 

men det är ju inte genusperspektiv egentligen, det är ju en annan diskussion. Men att det är 

olika utfall om det är olika grupper, och det är ju lite intressant. Bögfobin är mycket större utta-

lad i rena pojkgrupper, i blandgrupper där resonerar man mycket, där blir pojkarna mer resone-

rande, inte fullt så fördömande. Och jag hade en ren flickgrupp, där var det bara ytterst få som 

var väldigt negativa, annars var flickorna mycket mer toleranta.63

 

 

     Vid ytterligare två tillfällen påpekar läraren att detta inte är en genusfråga, vilket i sig är ett 

intressant iakttagande. Queerforskningen är en av många undergrupperingar av genusvetenskapen 

och kan därför med fördel inkluderas som en genusfråga i religionsundervisningen. Igen ser vi 

vikten av att som lärare vara bekant med relevanta begrepp. 
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3.2 Intervju med informant L2 
Nästa informant, L2, lärarutbildade sig på Högskolan Dalarna under 1990-talets sista hälft respek-

tive 2000-talets första hälft. Aktiv som religionslärare på gymnasiet har L2 varit i sju år, även om 

religionskursen inte getts under hela den perioden. Uppskattningsvis har informanten dock gett 

kursen mellan tio och tjugo gånger under dessa sju år. 

     L2 har helt andra minnen av genus i sin utbildning än vad föregående informant hade. Detta 

skulle kunna förklaras genom att begreppet kring millennieskiftet blivit väletablerat i den akade-

miska sfären i Sverige. Dessutom har L2 genomgått sin utbildning mer nyligen och kommer kan-

ske därför ihåg detaljinnehållet bättre än L1. 

 

L2: Jag kan inte komma ihåg det liksom som fristående så utan det var mer att det löpte i det vi 

gjorde. Och att det perspektivet fanns, men jag kan inte säga att det var hela tiden, det kan jag 

inte minnas. 

Martin: Det perspektivet, fanns det i litteratur ni läste eller i diskussioner eller..? 

L2: Ja, alltså jag kommer ihåg vissa mer än andra och det kan ju hända att det beror på att jag 

tyckte att de var bäst och mest intressanta, det vet vi ju inte heller, så har jag glömt de andra. 

Men jag kommer ihåg hinduismen, då var det mycket, då jobbade vi med Eva Hellmans bok 

om hinduismen, kvinnor och så, det kommer jag tydligt ihåg där, att det fanns ett sådant 

perspektiv. Annars kan jag inte komma ihåg litteratur så, att det var något speciellt som jag 

fastnade för.64

 

 

     Här ser vi alltså att genusperspektivet gjorde sig synligt i den religionsvetenskapliga delen av 

utbildningen. Informanten upplever dock att detta perspektiv också gjorde sig synligt i den 

pedagogiska kontexten. Trots detta så har L2 en del åsikter om saker som kan förbättras i detta 

avseende. 

 

L2: Egentligen, om jag skall vara lite kritisk, så kan jag tycka att det genomsyrade den inte så att 

jag kände att jag fick med mig färdiga idéer ut ur utbildningen om du förstår vad jag menar. 

Det tycker jag nog inte. 

Martin: Du fick inga idéer som du kan använda i din undervisning, om vi säger så? 

L2: Nej, det kan jag nog inte tycka, utan det var nog mer allmänt. Det hade nog kunnat vara 

bra faktiskt. Utan det har man fått klura och flura på själv mycket så.65
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     L2 är precis som L1 positiv till de direktiv som finns i styrdokument och uttrycker 

att ”direktiven är ganska klara på den punkten” 66

 

 när vi talar om genus i undervisningen. 

Informanten upplever även att genusfrågor kan tolkas in i mer abstrakta mål om till exempel tro, 

idéer och människosyn. Här noterar L2 även en generationsskillnad – att uppdelningen mellan 

kvinnor och män är vanligare hos den äldre generationen. Eleverna tenderar i stället att se oss 

som människor, bortom köns- och genuskategoriseringar. 

Ibland kan det ju vara så att jag lägger på, att de börjar tänka så bara för att jag sätter fingret på 

det, alltså, om jag säger att alla människor har lika rätt och sedan säger jag även kvinnor i me-

ningen efter, förstår du hur jag menar? Ofta tycker jag att ungdomarna har en mer öppen syn 

och liksom utgår ifrån att det skall vara lika, än vad kanske vår generation gör. 67

 

 

     Om det faktiskt förhåller sig så är ett ämne utanför denna studies ramar, men värt att nämna i 

sammanhanget är att genusperspektivet inte blir mindre relevant att påpeka om så skulle vara 

fallet. Att diskutera könsroller och maktstrukturer i samhället blir inte mindre viktigt bara för att 

eleverna har ökande förmåga att se människor bortom deras genus. Inte minst med tanke på att 

vi i skolan inte bara skapar en bild av oss själva, utan också av andra människor som kanske inte 

alls ser på världen på samma sätt. 

     Precis som hos den tidigare informanten får jag här ett ganska vagt svar på min fråga om en 

definition av genus. I det här fallet är svaret inte alls lika direkt och läraren försöker resonera om 

vilka aspekter som berör genusbegreppet. 

 

Det är ju helheten här, när man pratar om genus är det ju alla olika dimensioner i vardagen, 

samhälle och allting. Men i och med att jag jobbar på samhällsprogrammet så är vi, alltså vi 

försöker ju hjälpas åt med helhetsbilder och jobba från olika perspektiv hela tiden. Så. Ja, men 

det är väl allt. Ja, alltså språk och situation och samhällsmedborgare och genus, alltså hela biten. 

Möjligheten att påverka mycket, sin egen situation. Det perspektivet tror jag mycket kommer 

upp om jag pratar genus.68

 

 

     I stället för en definition av begreppet fick vi alltså här i stället ett fastställande att genus berör 

alla dimensioner i livet. Av denna anledning blir det svårt att uttala sig om L2:s förståelse av 

begreppet genus. 
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     Läraren tycker att genusperspektivet kan tas in i religionsämnet genom möten med människor 

i olika situationer. Det finns en önskan att träffa människor för att få en förståelse – något som 

informanten upplever att det finns alldeles för lite utrymme för. Ett alternativ till det kan vara 

TV-program eller rollspel, vilket kan anses vara ett komplement till att träffa människor. Rollspel 

kan handla om elevernas olika situationer i förhållande till rollfördelningar både i hemmet och i 

skolan, vad som förväntas från dem. Det kan också handla om främmande kulturers utformning, 

vilket L2 exemplifierar med förberedelserna inför en resa till Kenya. 

 

Våra elever reser till Kenya och de reser också på andra resor inom programmet, och då måste 

de ju liksom vara lite insatta i vart de skall och vilka människor de kommer att möta och den 

kulturen de kommer att möta. Då är det enkelt att få till rollspel, situationer som kan uppstå på 

resorna.69

 

 

     Också när det kommer till specifika religioner och livsåskådningar diskuteras genusfrågor. L2 

lyfter dock fram en del kritik mot skolans lärobok för religionskunskap. 

 

Och det är där jag kan känna lite grand att de böcker som vi har inte kanske tar upp det så 

mycket heller. Vi har haft den här Söka svar nu och den går inte på djupet i den frågan tycker 

jag. Men absolut, hur ser det ut i olika livsåskådningar, olika religioner. Möjligheter, och fördo-

mar också, hur tror vi att det är och hur är det? För jag tror ofta att det är det som står i vägen 

mycket också.70

 

 

     L2 kommer i samband med det här, precis som L1, in på islam och hur kvinnorna som tillhör 

den religionen har det. Informanten berättar att det är eleverna som gärna tar upp kvinnornas 

ställning inom islam. 

 

Martin: Hur tas en sådan sak upp, om vi säger så? Om en diskussion, du säger att de skall möta 

fördomar och verklighet, och man kommer in på islam och kvinnan som du säger är väldigt 

vanligt, hur kan en sådan diskussion se ut? Både från ditt håll som lärare och från eleverna. 

L2: Kommer det från dem spontant så, som ett exempel på hur det är i en religion, då får man 

ju gå in i det och det får man ju ofta ta där och då på plats. ”Men, hur vet du och hur kan du 

veta att det stämmer?” De kanske har ett exempel, men man får lyfta att ”ja, det är ett exempel 

och det är kanske så i det här fallet, men det kanske inte gäller hela religionen”. Och sedan, 

ofta så kan man ju, om man lägger det mot ”oss” kristna, ”ja, men jag är inte kristen”, där att 
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man säger ”nej, men det kanske är samma sak, de säger om ’oss’ kristna att vi är såhär och så 

vidare, det kanske gäller åt andra hållet också”.71

 

 

     Precis som i fallet med L1 aktualiseras genusperspektivet när det blir diskussioner om ”oss” 

jämte ”dem”. L2 påpekar dock att det inte bara handlar om att få en förståelse för ”den andre” 

utan också att eleverna skall kunna få en nyanserad bild av sin egen verklighet. 

     Genusaspekten väcker enligt informanten också elevernas uppmärksamhet när det kommer 

till hinduernas kastsystem. I samband med detta säger L2 även att vi inte får blunda för det för-

tryck som faktiskt finns. Det blir således tydligt att genusbaserat förtryck är något som läraren 

försöker problematisera i sin undervisning. 

 

Och sedan skall man ju naturligtvis inte hymla med hur det är heller i vissa, jag menar det finns 

förtryck där och där och här och så vidare och det måste vi ju lyfta och prata om.72

 

 

     När jag frågar om det samhälle vi lever i också problematiseras ur ett genusperspektiv säger L2 

att så är fallet. Det påpekas även i detta sammanhang att diskussionerna kring ämnet har en varie-

rande karaktär beroende på när eleverna läser kursen – det vill säga när i sin gymnasieutbildning. 

Informanten menar att elever som har religion under sitt första år på gymnasiet inte har någon 

vana av att diskutera och att de inte heller är lika självkritiska som elever som går sista året på 

gymnasiet. Läraren upplever att det är lättare att diskutera genusfrågor i en trea än i en etta, även 

om L2 påpekar att det är viktigt att börja prata om det redan under första året. 

     L2 uttrycker precis som L1 en skillnad i hur genus diskuteras i olika grupper beroende på 

könsfördelningen. L2 menar att det oftast är fördelaktigt att ha en blandad grupp för att få en 

mer nyanserad diskussion – eleverna får ta del av varandras erfarenheter, vilket lämnar mindre 

rum för fördomar och spekulativa slutsatser. 

 

L2: Det blir ju också väldigt olika diskussioner beroende på hur gruppen ser ut, alltså 

könsfördelningen i gruppen också. Om man har en ren grabbgrupp till exempel så kan det vara 

yxigt att komma igång, om du förstår vad jag menar. 

Martin: Så du upplever att det är lättare att föra diskussionerna i grupper där det är av båda de-

lar? 

L2: Det kan vara det, det kan vara det. Alltså, det är ju jätteolika verkligen, men jag kan ju 

känna att det ofta ger mer med blandade grupper, därför att det finns fler upplevelser från både 

tjejer och killar.73
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     Informanten tycker att genusperspektivet skall synas i undervisningen, precis som andra 

perspektiv, men när jag frågar hur viktigt det är svarar L2 att ”det viktigaste är att ha ett 

allmänmänskligt perspektiv”.74

 

 När jag frågar vad det innebär kommer vi dock fram till att ett 

allmänmänskligt perspektiv även inkluderar ett genusperspektiv. 

L2: Nej, men att man pratar om människan. Om vi pratar om att alla skall ha samma rättighe-

ter, samma förutsättningar får vi inte men alla har samma rättigheter och samma möjligheter. 

Då är det alla för mig. 

Martin: Skulle du tolka det som ett genusperspektiv, att prata om..? 

L2: Ja, det tror jag nog att jag skulle göra.75

 

 

     Också i etikdelen av undervisningen kan det komma upp genusaspekter. Ett exempel var när 

lärarens elever undersökte hur det såg ut på deras skola ur ett jämställdhetsperspektiv. Då 

undersöktes könsfördelningen bland personalen, hur lönerna såg ut och könsfördelningen i led-

ningen. Ett annat exempel var en diskussion som uppstod under en genomgång av diverse etiska 

teorier. Då var det en grupp tjejer som menade att plikt- och sinnelagsetik var typiskt kvinnligt 

och konsekvensetik typiskt manligt. Vidare menar L2 att det alltid kommer upp etiska dilemman 

kopplade till genus under kursens gång. 

     Inte heller L2 upplever att genus är någonting som diskuteras under ämneslagen tillsammans 

med de andra religionslärarna. Informanten menar att det diskuteras mycket mellan lärarna men 

inte att de planerar kurserna gemensamt – varken när det kommer till genusperspektiv eller något 

annat. Däremot säger L2 att det verkligen skulle behövas en diskussion mellan lärarna om 

genusperspektivet i undervisningen. 

     Avslutningsvis pratar vi om hur L2 skulle kunna jobba mer med genus i sin religionsundervis-

ning, något som informanten är öppen för. 

 

L2: Ja, alltså, jag skulle ju kunna helt enkelt bestämma mig för att man, man skulle ju kunna ba-

sera en hel kurs på det perspektivet egentligen. 

Martin: Är det önskvärt tycker du? 

L2: Ja, det skulle jag kunna göra. Det kan man ju absolut göra utan att egentligen sätta några 

andra mål åt sidan, man kan ju göra det ändå. Det skulle nog vara bra för mig också tror jag. 

Verkligen, för det känner jag att det är ingenting som pågår.76
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     Hur det skulle fungera i praktiken vet L2 inte men uttrycker att det finns gott om utrymme i 

diskussioner och även att det vore intressant att ta del av mer material med ett genusperspektiv. 

Samtidigt säger L2 att det inte går att bortse från vad eleverna vill prata om, också elevinflytandet 

är viktigt. 

 

3.3 Intervju med informant L3 
I likhet med informant L2 har L3 utbildat sig vid Högskolan Dalarna under slutet av 1990-talet 

och början av 2000-talet. L3 har också varit aktiv som religionslärare på gymnasiet under sju år, 

precis som L2. 

     Med tanke på att både utbildningsort och utbildningstillfälle är snarlika hos informanterna är 

det inte heller förvånande att även L3 upplever att genus var någonting som syntes i utbildningen. 

Däremot upplever L3 att genusperspektivet var mer synligt i religionsvetenskapen än det var i 

den pedagogiska delen av utbildningen. 

 

L3: Men religionshistoria blev det så tydligt va, hur kvinnans ställning genom tiderna och ge-

nom religionen har sett ut, det tittade vi på, framförallt kristendomen då. 

Martin: Var det någonting som du såg i både litteratur och i diskussioner eller? 

L3: Ja, det tycker jag. Jag tycker att de kopplade mycket till det faktiskt, både samhället och 

kvinnans ställning då. 

Martin: Och i pedagogiken var det lite? 

L3: Där tycker inte jag att det fanns, när jag tänker efter, men det kanske jag har glömt, men jag 

tycker inte det. Nej.77

 

 

     I beskrivningen av hur genusperspektivet belystes ser vi likheter med vad L1 sade i intervjun – 

det finns ett tydligt fokus på kvinnans ställning i religionerna. 

     När vi pratar om styrdokumentens direktiv berättar L3 om sin tolkning där det lyfts fram att 

det är viktigt för eleven att förstå att vi är produkter av vår omgivning – att vi färgas av vår kultur 

och våra traditioner. På samma sätt diskuteras det även mellan lärare och elever att andra männi-

skor formas av sin omgivning och därför kanske har andra värderingar än vad vi har i en kristen 

svensk tradition. På så sätt kommer vi alltså återigen in på ett problematiserande av ”oss” och 

av ”dem andra”. L3 menar att det ganska ofta kommer in ett genusperspektiv i sådana diskussio-

ner. 
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     Även när det kommer till mer abstrakta direktiv tolkar L3 in ett genusperspektiv. Ett ord som 

det talas om i kursplaner för religionsämnet på gymnasiet är människosyn. 

 

L3: Ja, människosynen tolkar jag visst in genus därför att vi har, vi tänker ju med ryggraden, 

och det som vi tycker är normalt för flickor och normalt för pojkar, det är ju också en tradition 

och kultur, så jag tycker att det hör ihop med människosynen. 

Martin: Så könsroller kan vara någonting konkret som ni skulle diskutera på religionslektion till 

exempel? 

L3: Ja, det kommer upp, det gör det, i olika sammanhang därför att eleverna själva frågar så 

mycket kring dem här, ”men varför får killar göra så” och ”varför får tjejer inte” och ”varför 

tycker man si och så”. Då kommer ju de här diskussionerna automatiskt. Det tycker jag.78

 

 

     L3:s definition av begreppet genus är mer korrekt och klarare än tidigare informanters dito. L3 

förklarar även i detta sammanhang att genus är ett begrepp som används aktivt i undervisningen 

– detta för att eleverna skall förstå vad det handlar om. 

 

Jag använder de här orden, det gör jag, det är för att träna in eleverna på vad det betyder. Så att 

jag säger genus till exempel, eller livsåskådning eller sådär. Och de vet ju oftast inte vad de här 

begreppen står för, och det brukar jag förklara med skillnaden på kön, begreppet kön, det 

biologiska som vi föds med och som kanske vi har med oss då och genus någonting som man 

skapar genom kultur, tradition, värderingar också. Så det är den förklaringen jag ger, det är de 

begreppen vi jobbar med då.79

 

 

     När informanten skall ge konkreta förslag på hur genusperspektivet kan synas i 

religionsundervisningen påpekas en skillnad mellan studieförberedande och yrkesförberedande 

program. På studieförberedande program kan det handla om textanalyser, både av urkunder och 

andra texter. ”Varför framställs kvinnan på det här sättet? Varför framställs mannen såhär?”.80

     På yrkesförberedande program ser det inte likadant ut, läraren förklarar det som sker där 

som ”mer grundläggande”.

 L3 

lyfter alltså fram både män och kvinnor, till skillnad från tidigare informanter där fokus har legat 

på kvinnans situation. 

81 En fråga som kan tas upp där är ”Varför reagerar du som kille när 

en tjej beter sig såhär?”.82
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     När vi sedan kommer in på genusperspektivet inom etikmomentet i religionskunskapen lyfter 

L3 fram en rad olika exempel på ämnen som diskuterats. Informanten förklarar också att detta är 

frågor som diskuteras på yrkesförberedande program snarare än studieförberedande. Liknande 

frågor förekommer på studieförberedande program men då är det snarare så att det skrivs 

rapporter eller uppsatser om frågan eller ämnet. L3 menar att genusperspektivet anläggs lika 

mycket i respektive programgrupp men på olika sätt. 

 

Då är det mest kanske aktuella debatter som man tar upp till exempel det här med våldtäktsdo-

mar har vi tittat på också. Varför jurister inte får läsa vissa texter som är skrivna av kvinnor 

därför att då är de rädda att det skall bli bedömt subjektivt och sådana där saker. Och det här 

schemat för var de tittar efter när en kvinna har blivit utsatt, vad det är de tittar på hos henne, 

varför de nagelfar henne som person, hon är ett offer och så nagelfar de ”har hon höga 

klackar? Har hon utmanande klädsel?” och så. Hockey har ju varit het här ett tag, den här 

hockeyskandalen med killarna som tog med sig tjejen, så det diskuterar vi ju också, vad det är 

som gör inom hockeyn att man får ett visst grupptryck, mansdominerat, lite machostil och.. 

Det är ett genusperspektiv, utan att man kanske för fram det så, men det blir ju det då. Och då 

kan man prata om könsroller och mönster.83

 

 

     Här finns återigen fokus på både kvinnligt och manligt, och när jag frågar om detta dubbla 

perspektiv klargör informanten med ytterligare ett par exempel. 

 

Martin: Så det finns alltså ett fokus både på kanske hur man formar en kvinnlighet och hur det 

fungerar och även en mansbild, hur den formas, det är båda delar? 

L3: Ja, absolut, det är det. Sedan har vi ju roliga diskussioner. Eleverna är ju väldigt mycket på 

det här tror jag också, just i den här åldern att, varför får en tjej inte ligga med många killar och 

varför får en kille ligga med många tjejer och sådana här saker det vill de ju diskutera och vad 

det beror på. Hur man skall klä sig, vem som får ta plats i klassrummet och sådant där, sådana 

saker kommer de ju med själva, det gör de, det är intressant. Filmer, Lilja 4-Ever till exempel tit-

tar vi ju på, där kan man ju också se vad det är för mönster. Vi hade en hemsk debatt faktiskt 

förra veckan därför att vi hade ”Grafitti”, jag brukar göra det att jag skriver ord på olika papper 

och så skall eleverna gå dit och klottra dit någonting som de kommer att tänka på när de ser 

det ordet. Och då hade jag bland annat ”våldtäkt” uppe och då var det någon som hade skri-

vit ”blatte” under, och då diskuterade vi kring det väldigt mycket, varför man tror att det är 

invandrarkillar som begår. Vad är det som gör i mig själv som gör att jag vill lägga det så långt 

utifrån mig själv som möjligt, för det är ju det det handlar om va. Man var rädd för den 
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mansrollen som man känner att man själv då kanske bär skuld i eller vad det nu är då, på det 

sättet kan man också diskutera då.84

 

 

     På samma sätt som L2 förklarar L3 att människosynen är central i religionskunskapen, snarare 

än genusperspektivet. Däremot menar även L3 att genusdimensionen är en viktig del av 

människosynen. Utan att behöva vara något som skall lyftas ur så är det en av många delar som 

måste finnas med när eleverna diskuterar synen på sig själva och på sin omgivning. Detta är också 

anledningen till varför L3 anser genusperspektivet vara viktigt i undervisningen – för att eleverna 

skall kunna skapa en förståelse av hur de själva och även andra människor fungerar. 

     L3 har samma uppfattning av ämneskonferenser som tidigare informanter. Diskussionerna där 

är av mer allmän karaktär, detaljer i undervisningen är ingenting som diskuteras religionslärarna 

emellan. Informanten upplever att lärarna jobbar på olika sätt och varken genus eller andra 

sakfrågor diskuteras när de träffas. 

     När vi avslutningsvis pratar om en eventuell utökning av genusperspektivet i 

religionsundervisningen menar L3 att det kan vara önskvärt ibland. Det kan finnas vissa grupper 

som har en haltande människosyn och där vore det bra att lyfta fram frågan ytterligare. Samtidigt 

finns det grupper som har en bra förståelse av genusfrågor där det inte behöver diskuteras lika 

mycket. Läraren fick som följdfråga huruvida diskussionerna blir mer nyanserade i grupper med 

både killar och tjejer jämfört med homogena grupper. 

 

Ja, det är mycket lättare och det är mycket bättre, det är det, det tycker jag. Beteende som, det 

är ju väldigt bra för dem att höra också, pojkarnas bild av hur flickorna vill ha det och hur 

flickorna är och vilka krav de ställer på pojkarna. Det är nyttigt för tjejerna att få höra det, och 

likadant tvärtom. För då kan de ju förstå den personen de har hemma bättre också då. Så att 

många roliga situationer har man ju fått när det är blandade grupper, som inte blir lika roliga i 

homogena grupper.85

 

 

     Här verkar inte könsroller vara något som problematiseras i någon större utsträckning. Det 

verkar finnas en konsensus om hur flickor vill ha det och hur pojkar vill ha det – att ”personen de 

har hemma” tycker likadant som klasskamraten bara för att de tillhör samma könskategori. 

Samma problem dyker upp igen innan intervjun avslutas, och trots följdfrågor verkar diskussio-

nerna färgas av en tanke att killar är på ett sätt och tjejer på ett annat. Här har L3 berättat om en 
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diskussion där killarna säger att de inte vill handla kläder med sina flickvänner, men att flickvän-

nerna gärna vill ha med dem. 

 

Martin: Hur kan en diskussion om könsroller se ut, om någon lyfter fram en sådan åsikt, till 

exempel att tjejer vill alltid ha med sig killarna och killarna vill aldrig, hur kan en sådan diskus-

sion rulla vidare? 

L3: De känner ju igen sig och så vill ju flickorna förklara varför, ”men det är ju roligt och man 

kan fika och man får vara och titta lite och sådär”. Och så killen, producera, göra nytta, tiden 

går, den här stressen över att man måste göra någonting överhuvudtaget, därför att de killarna 

då tycker att det är att slå ihjäl tid medan tjejen tycker att man får ut så väldigt mycket av var-

andra, prata och sådär. Så det diskuterar ju de med varandra, det lägger ju inte jag mig i så 

mycket utan då lyssnar ju jag så får de ju höra på varandra då. Det är spännande att vara med 

faktiskt. 

Martin: Men kan det problematiseras så att det kanske inte är så alla gånger också eller? 

L3: Hur då menar du? 

Martin: Att det inte nödvändigtvis behöver vara så, att det är de här rollerna att tjejer vill det 

här och killar vill det här? 

L3: Absolut. Det kommer ju oftast fram från dem själva att, ja ”ni följer med någon gång på 

det så kanske vi kan göra det” och sådana där saker. Det är sällan tycker jag som ungdomar blir 

fastlåsta när de pratar med varandra, däremot kan de låsa sig totalt när man nästan undervisar 

om det, förstår du hur jag menar? Det gäller, tycker jag, att få dem att höra det från varandra i 

stället. Just när det gäller sådana här saker då, vissa saker måste ju jag ta tag i då. Men det här är 

ju småsaker, fast det är ändå ganska stor del av deras vardag då.86

 

 

3.4 Intervju med informant L4 
L4 har utbildat sig i två omgångar – dels under sista hälften av 1970-talet och första hälften av 

1980-talet, dels under 2000-talets första hälft. I det tidigare skedet läste informanten sina 

ämnesstudier, religionsvetenskap inkluderat. Dessa kurser lästes vid Uppsala universitet och den 

pedagogiska delen lästes alltså senare, då vid Högskolan Dalarna. L4 har varit aktiv som 

religionslärare på gymnasiet sedan 1995. 

     Läraren förklarar inledningsvis att genusperspektivet inte var vidare stort under 70- och 80-

talen, utan att det i stället ofta applicerades ett klassperspektiv i form av en marxistisk vetenskaps-

syn. Det pratades med andra ord inte speciellt mycket om genus i utbildningen under den perio-
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den menar L4. Däremot berättar informanten att genusperspektivet visserligen fanns synligt i 

utbildningen i olika diskussioner och dylikt, däremot var det ingenting som aktivt uppmuntrades.  

     Detsamma gäller utbildningens senare skede, det vill säga kompletteringen som ägde rum un-

der 2000-talet. Informanten menar att genusperspektivet dykt upp som begrepp vid det tillfället 

och därför syntes till i utbildningen. Det var å andra sidan inget starkt inslag i undervisningen. 

     L4 ser på direktiven som finns i styrdokumenten som öppna och tolkningsbara. Det finns inga 

direkta föreskrifter om att genus måste vara ett markant inslag i kursen utan det är snarare exem-

pel. 

 

Jag tolkar det nog som att det finns en mängd olika perspektiv som är relevanta att lägga in i 

religionsundervisningen av vilka genusperspektiv är ett sådant perspektiv och det finns en 

mängd andra. Kursplansbeskrivningar och sådana saker tolkar jag som inte som att här har vi 

nu vägt orden på guldvåg och säger att exakt de här sakerna skall du nu fastlägga skall finnas 

med i undervisningen eftersom kursplaner nu för tiden ju inte är så särskilt innehållsbestämda 

utan de är målrelaterade. Och därför när man, vi tar som exempel här då kursplan för 

religionskunskap A, kriterium för Mycket väl godkänt, ”eleven upptäcker likheter och skillna-

der mellan kristendomens och några andra världsreligioners och livsåskådningars grundtankar 

och uttryckssätt och tillämpar dem på aktuella frågor såsom kvinnosyn och samhällssyn”. Jag 

uppfattar det som, inte som att här skall kursen innehålla stora moment av kvinnosyn, stora 

moment av samhällssyn, utan det här är exempel på aspekter som bör tas upp. Mer än att säga 

precis dem här, dem skall ni verkligen lyfta fram, så tolkar jag.87

 

 

     När vi sedan diskuterar definitionen av begreppet genus så blir det ytterligare ett klart och rakt 

svar där kön respektive genus ställs emot varandra. Läraren kommer även in lite kort på hur ge-

nus kan studeras i religionsämnet genom att nämna olika kulturer. 

 

Som begreppet genus används vanligtvis då, i samhället så gör man en skillnad på kön och ge-

nus. Med kön så pratar vi biologi och med genus så pratar vi sociologi, alltså könsroller. Så jag 

skulle tolka genus då som ett sociologiskt anlagt könsbegrepp. Frågan om könsroller helt en-

kelt, hur den kan skilja sig i olika kulturer.88

 

 

     L4 ser konkreta möjligheter att anlägga ett genusperspektiv i religionsundervisningen och 

nämner islam och kristendom som exempel. Läraren menar att det går att studera kvinnans ställ-

ning i de båda religionerna, exempelvis utifrån urkunder. Studier av urkunder anses dock 
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problematiskt, åtminstone i A-kursen – i stället är det viktigare att undersöka hur religionen ser ut 

i dag.  

 

Elevers spontana reaktion är ju att man slår bakut därför att det framträder ju könsrollsmöns-

ter där som är väldigt främmande för vårt moderna samhälle och hur vi ser på könsroller i dag. 

Och det är ganska lätt i sådana fall för en elev att kanske avrätta religionen i fråga och tycka att 

det där är ju ingenting som kan tala till en människa av i dag, samtidigt som religionen kan ha 

massvis med anhängare i dag som definitivt tycker att religionen har någonting att säga. Så att 

själva tolkningsfrågan blir ju väldigt viktigt om man skall ge sig in i att studera religiösa urkun-

der. För egen del så är jag rätt så restriktiv med att titta på religiösa originaltexter, i alla fall i A-

kurserna. Jag är mera mån utav att på något sätt lyckas få fram en bild utav hur religionen ser 

ut av i dag utifrån dess anhängare och hur man ser på saker och ting snarare än att ge sig i kast 

med urkunderna, men på B-kursen där kan jag gå in på det lite mer.89

 

 

     Informanten ger ytterligare exempel och påpekar dessutom att genusperspektivet är något 

som undviks snarare än lyfts fram. 

 

I samband med att vi diskuterar livsfrågor så kan könsperspektiv eller genusperspektiv dyka 

upp till exempel i form utav att, det kan visa att det finns någon typ av könsfördelning på kur-

sen om vad man tycker i en viss fråga, tjejerna tenderar att tycka på ett sätt och killarna tycker 

på ett annat sätt, det kan ju ge ett upphov till en diskussion ”finns det någon skillnad i tjejers 

och killar värderingar på den här punkten?”. Däremot kan jag inte säga att det här är någonting, 

att det är ett perspektiv som jag eftersträvar att lägga vikt vid. Snarare tvärtom i sådana fall, 

eftersom jag skulle då tycka att det är avsevärt intressantare med ett individperspektiv, alltså att 

den enskilda eleven utmanas att fundera över ”vad tycker jag?” i ett antal frågor snarare än att 

reflektera över ”har jag en typisk manlig eller typisk kvinnlig åsikt i detta fall?”.90

 

 

     Läraren menar alltså att genusperspektivet skulle reproducera stereotypt tänkande kring man-

ligt och kvinnligt. Att diskutera vad som i samhället anses vara kvinnligt respektive manligt och i 

sin tur problematisera detta och de maktstrukturer som finns verkar sålunda inte heller vara något 

inslag i L4:s undervisning. 

     Inte heller under etikmomentet upplever informanten att det finns frågor av genuskaraktär 

som tas upp. På grund av kursens korthet tas det upp väldigt få etiska dilemman överlag. I stället 
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handlar det om att eleverna skall bekanta sig med dygdetiken, pliktetiken samt konsekvensetiken. 

När det kommer till dygdetiken tar dock L4 vid varje kurstillfälle upp en genusinriktad diskussion. 

 

I det fallet funderar över ”kan det se olika ut vilka dygder man tycker är de riktiga i olika 

sammanhang?”. ”Har Hell’s Angels-gänget samma dygder som klostret?”. I det här fallet kan-

ske man lätt kan säga att så är det inte. Och då brukar jag också ta upp skiljer det sig till exem-

pel mellan könen? Finns det typiskt manliga och typiskt kvinnliga sätt att resonera på här? Skil-

jer det sig åt? Likaväl som vi också kan ta upp ett åldersperspektiv. Skiljer det sig mellan 

ungdomar och pensionärer i uppfattningen om hur är man en god människa, hur är man en 

bra person?91

 

 

     Det handlar alltså om att leta skillnader och likheter mellan kvinnors respektive mäns dygder. 

Resultatet av dessa diskussioner framgår inte här men eleverna ges i vilket fall som helst tillfälle 

att diskutera frågan med varandra. 

     L4 uttrycker återigen att genusperspektivet inte bör ha en central roll i religionsämnet när vi 

talar om hur viktigt det är att anlägga i undervisningen. Däremot kan det upplevas som relevant i 

vissa fall. 

 

Jag vill säga att det är då ett av många olika tänkbara perspektiv och exemplifieringar som kan 

finnas, så att jag vill inte överdriva vikten, det vill jag inte göra och säga att, jag vill absolut inte 

säga att jag tycker att ett genusperspektiv är centralt och bör anläggas i alla sammanhang, det 

tycker jag, det vill jag inte, det vill jag till och med ta avstånd ifrån en sådan sak. Men däremot 

så tycker jag att det är intressant och viktigt att ta upp ibland och i vissa sammanhang där det 

känns naturligt.92

 

 

     Informanten säger också att genusperspektivet inte är något som bör forceras fram i undervis-

ningen, utan att det är något som skall komma naturligt. Anledningen till att det kan vara viktigt 

att ta upp i vissa sammanhang menar L4 är både det personliga och samhällets jämställdhetsideal. 

Dessutom är det viktigt för att få en förståelse för kulturer som har andra traditioner än vår, nå-

got som står i samklang med vad tidigare informanter påpekat. 

 

Martin: Varför är det [genusperspektivet] viktigt att ta upp åtminstone ibland då, alltså 

överhuvudtaget om vi säger så, av vilken anledning skulle du säga? 
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L4: Det är nog utav den anledningen att jag både själv upplever att jag har ett jämställdhetsideal 

i synen på manligt och kvinnligt i vår samtid och att vi lever i en kultur som tycker att det 

jämlikhetsidealet är viktigt, vilket jag tycker är bra, att vår kultur står för den åsikten. Då är det 

intressant att relatera till det tycker jag i de sammanhang där det känns naturligt. 

Martin: För att främja ett jämställt samhälle? 

L4: Ja, det tycker jag är angeläget att göra. Men också då för att förstå, hur skall man förstå 

kulturer då som där det här inte är självklart, och det stöter man ju på när vi börjar läsa om 

olika religioner och så, så stöter vi ju på samhällen och religiösa traditioner och kulturer som 

har andra traditioner på det här sättet, och det, ja det är ju en intressant aspekt att observera 

och en problematisk aspekt att observera, som jag sade förut så kan det leda till att elever får, 

alltså, onödigt snabbt kanske avrättar vissa främmande tanketraditioner för att det ter sig som 

att det strider mycket mot det jämlikhetsideal som vi har och det gör det också i viss mån, men 

oftast inte i lika hög grad som eleverna tror vid första anblicken. Så för att få förståelse för 

främmande kulturer så behöver man också skrapa lite på ytan och inte bara se, varken titta sig 

blind på de mest extremistiska förhållanden av könsförtryck som kan framträda och likaså för-

söka tolka traditioner i rätt ljus.93

 

 

     L4 har samma erfarenhet av diskussioner kring genus vid ämneslagen som de tre tidigare 

informanterna. Det är inget ämne som har tagit plats i diskussionerna, men läraren påpekar också 

att det absolut inte är ett ämne som skulle vara tabu att ta upp vid dessa tillfällen. Diskussionerna 

som förs religionslärarna emellan handlar mer om allmänna frågor, exempelvis bedömning, 

betygssättning och kursens uppbyggnad. När det kommer till metoder och specifikt innehåll i 

kurserna arbetar lärarna i stället individuellt. Något som L4 menar kan bero på olika saker – till 

exempel vilket program respektive lärare undervisar på. 

     När det kommer till att utveckla genusperspektivet mer i religionsundervisningen säger L4 att 

det finns möjlighet att göra det i studiet av olika religioner och livsåskådningar. Detta är frågor 

som informanten tar upp i de abrahamitiska religionerna, men som ofta lämnas därhän när det 

kommer till asiatiska religioner såsom hindusim, buddhism och andra japanska och kinesiska 

religioner. L4 menar att det kan finnas anledning att titta på könsrollsmönster även i dessa religio-

ner. 

     Inom området livsfrågor och etik ställer sig informanten en aning tveksam till att lägga större 

vikt vid genusperspektivet, en åsikt som uttryckts redan tidigare. 

 

Martin: Och om man skall se till livsfrågor och etik, finns det även där sätt du skulle, finnas 

möjligheter att utveckla det ännu mer? 
                                                 
93 Intervju med informant L4, 2009-12-02. 
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L4: Det finns det, om man vill, om man har tid. Jag är lite tveksam till hur mycket tid, alltså, 

det skulle kunna ploppa upp som något exempel i etiken, visst. Det kan ploppa upp som i fall 

där man diskuterar livets mening, om man upptäcker om det finns, ja, om tjejer och killar 

tenderar att tycka olika på något sätt. Men jag tror inte att jag är intresserad av att forcera fram 

så jättemycket. För mig så är jämställdhetsidealet så väldigt självklart vad det gäller män och 

kvinnor, det vill säga jag tycker inte kön är en speciellt relevant förklaring till åsiktsskillnader 

mellan män och kvinnor eller beteendeskillnader mellan män och kvinnor. Jag vill mycket 

hellre anlägga mera individuella förklaringar där i sådana fall och jag skulle därför vara lite rädd 

för att forcera fram ett perspektiv utav könsskillnader. Jag vill inte överbetona detta inför ele-

verna som att man skulle då tänka sig att det här är en, här har vi väsentliga skillnader mellan 

människor som är värda att uppmärksamma, det är jag snarare väldigt återhållsam, försiktig, 

skulle vara väldigt försiktig med att göra den typen av fokusering.94

 

 

     Igen verkar L4 tolka det så att ett genusperspektiv måste handla om skillnader mellan kvinnor 

och män. Ett sådant resonemang ger en återhållsamhet gentemot genusperspektivet. Läraren vill 

inte berätta för eleverna vad som är typiskt kvinnligt och vad som är typiskt manligt – något som 

också sammanfaller med direktiven som finns i Lpf 94. 

                                                 
94 Intervju med informant L4, 2009-12-02. 
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4 Diskussion 

4.1 Genus i styrdokumenten 

4.1.1 Lpf 94 
Granskningen av Lpf 94 visade att det går att finna anvisningar som öppnar upp för lärare i samt-

liga ämnen att behandla genusfrågor. Med anledning av att den svenska skolan är målstyrd så kan 

direktiven uppfattas som abstrakta. Det finns med andra ord ett stort tolkningsutrymme för den 

enskilde läraren. Anvisningar om att förmedla jämställdhet mellan kvinnor och män samt att låta 

eleverna utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt gör dock ett 

genusperspektiv nödvändigt i både religionskunskap och andra ämnen. 

     Begreppet genus lyser med sin frånvaro i Lpf 94, även om direktiven om jämställdhet samt 

manlighet och kvinnlighet manar till genusdiskussioner. Ett sätt att göra det på, som också blir 

synligt i intervjuerna med lärarna, är att diskutera könsroller som existerar i samhället. Vad 

förväntas av mig som kvinna respektive man? 

     Något explicit krav på ett genusperspektiv går med andra ord inte att finna i Lpf 94. 

Tolkningsutrymmet gör det möjligt att antingen ge perspektivet en central plats i undervisningen 

eller bortse från det. Det går att tolka det, som en av informanterna i denna undersökning gjort, 

som att genusperspektivets frånvaro låter eleverna utveckla sina intressen utan fördomar om vad 

som är kvinnligt och manligt. Samtidigt går det att göra en motsatt tolkning – att det här är ett 

viktigt perspektiv att ta upp för att motarbeta ett sådant scenario. 

 

4.1.2 Ämnes- och kursplaner 
Det klargörs tidigt i ämnesplanen för religionskunskap att eleven skall ges möjlighet att reflektera 

över existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv. Här finns alltså en öppning för att integ-

rera ett genusperspektiv i religionsundervisningen, även om det finns ett antal andra perspektiv 

för läraren att välja mellan. Att inkludera samtliga perspektiv är inte möjligt, speciellt inte med 

tanke på att A-kursen i religion bara omfattar 50 poäng. 

     Att genusperspektivet har en särställning bland alla perspektiv framgår dock senare i samma 

ämnesplan. Där står det nämligen att det skall finnas en ”genusdimension” i undervisningen – där 

religioners inverkan på vår utformning av kvinnlighet och manlighet skall diskuteras. Detta är 

dock något som inte återspeglas i kursplanerna för religionsämnets A- respektive B-kurs. 

     Inte i någon av nämnda kursplaner går det att finna ordet genus – detta trots att kursplanerna 

skall vara konkretiseringar av ämnesplanen. Målen i kursplanerna för religionskunskap är ab-

strakta, vilket gör det möjligt att tolka in ett genusperspektiv, samtidigt som det inte alls lyfts fram 
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som en obligatorisk del i någon av kurserna. Nämnda mål handlar i stället om människors 

livssituation och samspelet mellan religion och samhälle, tämligen breda ämnen med stora 

tolkningsutrymmen. 

     Varken i ämnes- eller kursplaner finns det någon definition eller förklaring av genusbegreppet, 

samtidigt som det står klart i ämnesplanen att det skall finnas en genusdimension. Detta förutsät-

ter att läraren själv är bekant med begreppet och vet hur det skall användas. Det blir därför viktigt 

att genusbegreppet finns med som en del i lärarutbildningen. Har läraren därför utbildat sig innan 

begreppet aktualiserades i den akademiska världen så finns det en risk att kunskaperna om 

begreppet är bristfälliga. Fortbildning är dock en given del av läraryrket – varför samtliga aktiva 

lärare bör vara bekanta med rådande styrdokument och de begrepp som innefattas i dessa. 

 

4.2 Lärarnas definition av genusbegreppet 
Förståelsen av begreppet genus skiljer sig mellan lärarna och det blir tydligt att kunskaperna om 

genusbegreppet varierar. L3 och L4 uttrycker att begreppet genus avser sociala könskonstruktio-

ner, till skillnad från kön, som i stället är något biologiskt. L3 berättar även att begreppet används 

aktivt i dennes undervisning, detta för att eleverna också måste få en förståelse för ordet. 

     L2:s förklaring av begreppet är vagare uttryckt och informanten förklarar i stället vilka aspek-

ter som kan tas upp i anslutning till diskussioner om genus. Det blir därför vanskligt att förklara 

informantens definition. L2 beskriver dock genusperspektivet som något synbart i sin egen 

utbildning, varför det kan antas att det åtminstone finns en baskunskap om begreppets innebörd. 

     Återstående informant, L1, beskriver kort begreppet genus som biologiskt kön. Denna syn på 

begreppet genererar alltså en felaktig syn på begreppet även bland lärarens elever – förutsatt att 

det förekommer i undervisningen. 

     Vad som också bör nämnas här är att informanterna L2, L3 och L4 alla minns hur 

genusperspektivet funnits med i åtminstone någon del av deras utbildning. Detta till skillnad från 

L1 som berättade att någon diskussion med anknytning till ämnet dök upp ibland, men att 

begreppet som sådant inte syntes i utbildningen. Här konkretiseras alltså varför det är viktigt att 

genusbegreppet finns med i antingen lärarutbildningen eller fortbildningen. När ämnesplanen 

beskriver att det skall finnas en genusdimension i undervisningen, utan att vidare definiera 

begreppet, krävs det att läraren har en korrekt förståelse av ordet. 

 



 

  38 

4.3 Genus i religionsundervisningen 

4.3.1 Programtyp och könsfördelning 
Det finns enligt informanterna två variabler som styr hur undervisningen med ett genusperspek-

tiv utformas. Det första är vilken typ av program som gruppen elever läser på och det andra är 

könsfördelningen i gruppen. 

     En av informanterna uttrycker att undervisningen på studieförberedande program ofta är mer 

textbaserad än den på yrkesförberedande dito. I den senare handlar det i stället om diskussioner 

som är i direkt anslutning till elevens liv och erfarenheter. Läraren menar att genusperspektivet 

får likvärdig plats i de båda programtyperna men att metoderna och innehållet skiljer sig åt. En 

annan informant säger att diskussioner av denna karaktär kan vara svåra att få igång på praktiska 

program, något som denne anser har med könsfördelning att göra snarare än programtyp. 

     Många praktiska program är mansdominerade, exempelvis bygg-, el- och jordbruksprogram-

men som finns vid den berörda skolan. Flera av de intervjuade lärarna menar att det är fördelak-

tigt att ha grupper med både killar och tjejer när det kommer till diskussioner om genus. Finns 

det bara killar eller bara tjejer i gruppen blir det lätt att diskussionerna blir ensidiga. Om gruppen i 

stället består av både killar och tjejer blir det lättare att föra nyanserade resonemang eftersom 

eleverna får ta del av båda sidors erfarenhet. Lärarna anser alltså att det är könsfördelningen i 

gruppen som har betydelse, snarare än programmets karaktär. 

     Enkönade grupper är däremot en verklighet i dagens gymnasieskola och därför något som 

lärare måste kunna hantera. Det skall inte behöva vara nödvändigt att komponera grupper med 

både killar och tjejer för att läraren skall kunna bedriva en nyanserad undervisning som inbegriper 

både manliga och kvinnliga perspektiv. 

     I intervjuerna med informanterna märks snabbt att lärarna delar upp religionsämnet i två delar 

– en om religioner och livsåskådningar samt en om livsfrågor. Genusperspektivet anläggs i båda 

delar av undervisningen. Detsamma gäller en tredje del av ämnet, nämligen den som behandlar 

etiska teorier och dilemman. 

 

4.3.2 Genus i religionen 
När det kommer till de olika religionerna nämner tre av de fyra lärarna islam specifikt. Kvinnans 

ställning inom islam upplevs vara ett ämne som är populärt att diskutera bland eleverna. L1 påpe-

kar dock att det är en fråga som diskuteras när det kommer till samtliga världsreligioner. Samma 

lärare ger också ett konkret exempel när det kommer till hur detta kan göras och nämner då en 

film om kvinnor som bär slöja. Också L2 brukar visa filmer och TV-program, även om läraren 

tycker att det optimala vore att träffa människor i det riktiga livet. Ett ytterligare alternativ som 
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nämns är rollspel, vilket också öppnar upp för en förståelse för vad olika religioner har för syn i 

diverse genusfrågor. 

     L3 påpekar att arbetet med genusfrågor ser olika ut på olika program. På studieförberedande 

program så handlar det om att producera och analysera text och L3 beskriver det som sker på 

yrkesförberedande som mer grundläggande. Då handlar det i stället om att diskutera genusfrågor i 

gruppen utan att läsa eller skriva texter i ämnet. 

     Precis som de två första informanterna talar L4 om kvinnans ställning inom islam som ett 

konkret exempel på ett ämne med genusinslag. Läraren nämner då att det finns möjlighet till ana-

lys av urkunder, även om det är ett inslag som denne avråder från i en A-kurs. I stället vill 

informanten att eleverna skall få en förståelse för vad dagens anhängare till religionerna tycker i 

diverse frågor. 

     Värt att notera här är att diskussioner om genus verkar vara mer tydliga i avsnitt om vissa 

specifika religioner, inte minst islam. Som L4 påpekar är det viktigt att kunna föra in denna aspekt 

även i samtal om övriga religioner, som av allmänheten inte uppfattas som förtryckande eller 

stereotypa. Det är exempelvis inte på något sätt självklart att japanska religioner skulle vara 

mindre problematiska än abrahamitiska dito ur ett genusperspektiv. 

     Lärarna har alltså en rad olika praktiska sätt att närma sig genusfrågorna när det kommer till 

religionsdelen och även ett par gemensamma nämnare. Något som samtliga fyra lärare påpekar 

under intervjun är dock att frågor av denna karaktär är viktiga för att eleverna skall få en förstå-

else för hur andra människor tänker – för att kunna se skillnader och likheter mellan diverse 

kulturer, både sin egen och andras. Detta bekräftar Sven G. Hartmans teori om att 

religionsundervisningen i dag syftar till att vara en medborgarutbildning för ett pluralistiskt sam-

hälle. 

 

4.3.3 Genus i livsfrågorna 
Att ämnet har en medborgarutbildande funktion märker vi även i lärarnas exempel på hur 

genusaspekten anläggs i undervisningen om livsfrågor. Lärarna påpekar allihop på ett eller annat 

sätt att könsroller är något som diskuteras i undervisningen. L1 talar om en ”brainstorming” där 

eleverna får markera typiskt manliga och typiskt kvinnliga karaktärsdrag för att sedan ta upp detta 

till diskussion. L2 nämner även här att rollspel kan vara en framgångsrik metod att diskutera 

genusfrågor. Även L3 och L4 nämner könsroller och hur killar respektive tjejer resonerar på olika 

sätt. 

     Vad som är intressant i sammanhanget är att ingen av lärarna i intervjuerna uttrycker att de 

diskuterar med eleverna hur dessa roller uppkommer. Det kan inte på något sätt uteslutas att så-
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dana diskussioner förekommer, men det är viktigt att påpeka att detta är en relevant aspekt av 

ämnet. Att skapa en förståelse för att könsrollerna inte är biologiskt givna räcker inte – eleverna 

måste även få tillfälle att diskutera hur och varför dessa konstruktioner sker. 

     Denna konstrueringsaspekt är viktig att påpeka inte minst när det kommer till svaren hos L3 

och L4. Hos den tidigare på grund av det exempel som nämns i resultatdelen där kontentan av 

diskussionen verkar vara att tjejer och killar generellt har åtskilda intressen. L4 påpekar att 

genusfrågor aktivt undviks för att detta reproducerar stereotyper, vilket inte alls är målet med 

diskussioner om genus. I stället kan genus diskuteras just med syfte att ifrågasätta dessa 

konstruktioner och hur de påverkar våra liv. 

 

4.3.4 Genus i etiken 
Också inom etiken arbetar lärarna med frågor som berör genus. Samtliga lärare verkar av 

intervjuerna att döma däremot hålla sig till plikt-, konsekvens- och dygd/sinnelagsetik. Feminis-

tisk etik är inte något som kommer upp i kurserna, varken på A- eller B-nivå. L2 berättar dock att 

det förekommit att plikt-, konsekvens- och dygdetik diskuterats ur ett genusperspektiv – detta när 

elever påpekat att teorierna är typiskt manliga eller typiskt kvinnliga. Samma lärare säger även att 

etiska dilemman av genuskaraktär brukar dyka upp i kurserna. 

     L3 ger exempel på ett par etiska frågor som återkommande förs på tal, bland annat våldtäkter 

och synen på kvinnors respektive mäns sexualitet. L2 beskriver ett annat exempel där elever 

undersökt huruvida det råder jämställda förhållanden för personalen på skolan. 

     Den sista informanten, L4, menar däremot att det sällan lämnas utrymme för diskussioner om 

specifika etiska dilemman. I stället fokuserar läraren på att ge eleverna en förståelse av tidigare tre 

nämnda teorier. En sak som L4 alltid tar upp under etikmomentet är dock frågan om det finns 

dygder som representerar kvinnor respektive män. 

     Andra etiska frågor som berör en genusproblematik, som till exempel abort och prostitution 

är det ingen av informanterna som tar upp specifikt. Detta är två viktiga samhällsfrågor som ofta 

debatteras, varför de kan anses vara viktiga att ta upp också i religionsundervisningen. 

 

4.3.5 Genus i religionsvetenskapen 
En av lärarna uttrycker i intervjun en skepsis mot att anlägga ett genusperspektiv, eller andra 

perspektiv, när det kommer till vetenskaplig forskning. Även om syftet med denna uppsats inte är 

att diskutera vetenskapsteorier är detta inlägg intressant i sammanhanget. 
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Det finns ju en vetenskapsteoretisk diskussion på universitet. Frågan om när man forskar, bör 

man anlägga ett genusperspektiv i forskning? Och där vill jag ta avstånd ifrån det, det tycker jag 

att det bör man inte göra. Jag kan dra parallellen till 70-talet då när man då skulle anlägga, 

många hävdade att man i forskningen bör anlägga ett klassperspektiv. Där man till exempel i 

öststaterna menade att det var en förutsättning för vetenskap att man skulle anlägga detta 

klassperspektiv, men många även i väst, universiteten förespråkade att det här var viktigt, väl-

digt viktigt och relevant att anlägga det här klassperspektivet. Och det här grundas ju då i en 

syn på att all forskning styrs av särintressen, som forskare så kan man aldrig vara objektiv utan 

man kommer hela tiden att bedriva sin forskning utifrån sina privata särintressen, och då skall 

man vara öppen med dem och redovisa dem då och därför skulle man då redovisa sina 

klassintressen då på 70-talet eller när man skall redovisa sina genusfördomar i dagens läge. Och 

jag har inte den synen på vetenskap utan jag menar då att man inom vetenskap skall eftersträva 

en objektivitet, jag menar att det är möjligt att bedriva forskning utan att det hela tiden sker ut-

ifrån vissa särintressen. Sedan är det en annan sak att, visst finns det en subjektivitet i forsk-

ningen i det att jag som forskare har mina begreppsapparater som jag applicerar på mitt empi-

riska material och de teoretiska referenserna, dem har jag ju som en sorts ingångsvärde i forsk-

ningen, sällan som ett resultat av empirin utan det föregår mera empirin. Men jag skulle inte 

vilja driva den subjektiviteten så pass långt så att man skulle säga att jag är bunden och styrd 

utav min genusbakgrund eller min klassbakgrund eller vad det nu kan vara för någonting som 

råkar vara aktuellt för stunden, utan där vill jag ändå förespråka en sorts objektivitetssträvan 

som ett vetenskapsteoretiskt ideal hellre än perspektivanläggande av olika slag.95

 

 

     Detta avståndstagande är i mycket baserat på ett missförstånd av vad genusforskning innebär. 

Redan ovan (sid. 6) har det kort redogjorts för vad objektivitet betyder inom forskningen och att 

genusperspektivet inte alls behöver strida emot objektivitetsidealet. Genusforskningen handlar 

inte om att vi som forskare är styrda av våra egna särintressen när vi studerar vissa fenomen. Det 

handlar i stället om en studie av hur makt- och samhällsstrukturer baserade på genus påverkar oss 

människor och det samhälle som vi lever i. Genusforskning är studier om kön snarare än hur vårt 

eget genus påverkar forskningen om något annat. 

 

4.4 Sammanfattning 
Begreppet genus är allt annat än vanligt förekommande i de styrdokument som berör 

religionskunskapen i gymnasieskolan. Varken i Lpf 94 eller i kursplanerna för religionsämnet går 

det att finna ordet. I nämnda styrdokument finner vi i stället direktiv om en jämställd undervis-

                                                 
95 Intervju med informant L4, 2009-12-02. 
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ning som bygger på både kvinnliga och manliga perspektiv. I kursplanerna hittar vi även mål som 

säger att eleven skall skapa förståelse för religioners samverkan med fenomen i samhället, vilken 

människosyn olika livsåskådningar har et cetera. Detta är mål där ett genusperspektiv går att tolka 

in, men det lyfts inte fram som ett nödvändigt inslag. 

     Att det skall finnas ett genusperspektiv i undervisningen i ämnet går dock att fastslå efter att 

ha läst ämnesplanen för religionskunskapen. Där uttrycks det konkret att det skall finnas en 

genusdimension i undervisningen. Vad denna genusdimension innebär är dock vagt uttryckt och 

för att göra det till ett meningsfullt inslag i undervisningen måste läraren vara bekant med begrep-

pet som sådant. 

     Tolkningsutrymmet är med andra ord stort – något som blivit en självklarhet i den målstyrda 

skolan. Med tanke på att ämnesplanen lyfter fram en genusdimension vore det dock bra om 

denna konkretiseras på något sätt i kursplanerna för religionsämnet. På så sätt skulle det 

förmodligen inte bli en komponent som tolkades bort av läraren på grund av brist på tid eller 

intresse. 

     Sett till resultatet av lärarnas definition av begreppet genus skulle en konkretisering av termen 

i styrdokumenten behövas. Bara två av fyra tillfrågade lärare uttrycker en direkt bekantskap med 

ordet som ett socialt konstruerat kön. Detta blir ytterligare en anledning till att lyfta fram begrep-

pet mer i styrdokumenten – så att en fortbildning inom just det området sker kontinuerligt med 

lärarna. Har läraren utbildat sig under 1980-talet eller tidigare har denne förmodligen inte stött på 

begreppet i sin utbildning eftersom det inte var vidare väletablerat i den akademiska världen före 

det. Det går därför att anta att det inte bara är lärare i denna specifika studie som är mer eller 

mindre främmande för termen och dess innebörd. Något som i sin tur påverkar kursens innehåll 

och elevernas kunskap om genusproblematiken i samhället. 

     Samtidigt som det går att klarlägga att samtliga fyra intervjuade lärare anser sig anlägga ett 

genusperspektiv i sin undervisning på ett eller annat sätt kan vi också se att detta sker på olika sätt 

och i olika omfattning. Medan de tre första informanterna uttrycker en positiv inställning till 

denna del av undervisningen visar sig L4 vara mer skeptisk. Den senare menar att ett 

genusperspektiv skulle reproducera ett stereotypt tänkande kring genus – att det skulle uppmana 

till fördomar om manlighet och kvinnlighet. Här ser vi ett problem med det tolkningsutrymme 

som finns i dagens skola eftersom detta inte alls är en inbyggd del i genusperspektivet. Snarare 

handlar det ofta tvärtom om att problematisera stereotypa och normativa mönster. 

     Enligt informanterna är genusperspektivet synligt främst i delarna av undervisningen som 

behandlar världsreligioner och livsfrågor. I det förra fallet handlar det ofta om att skapa en förstå-

else för hur vi själva och andra människor tänker, både i likheter och i olikheter. Lärarnas mål 
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verkar många gånger vara att motverka något slags vi-och-dem-tänkande. När det sedan kommer 

till livsfrågor är könsroller ett populärt tema för diskussion. Något som saknas i den diskussionen 

är dock frågan hur. Hur uppstår dessa könsroller och hur påverkar de våra liv? Likaså frågan var-

för dessa konstruktioner sker. 

     Etikmomentet är enligt styrdokumentet det som fokuseras mest i dagens religionsundervis-

ning. Detta är inget som framgår i intervjuerna med lärarna på denna specifika skola, även om det 

är ett självklart inslag. I denna del av undervisningen verkar genusdimensionen däremot ofta lysa 

med sin frånvaro. Få av lärarna kan presentera konkreta delar av etikundervisningen som berör 

genus. 

     När det kommer till metoderna att ta upp frågor av genuskaraktär finner vi också skillnader 

mellan lärarna. Detta är inte alls konstigt med tanke på att lärarna hela tiden måste anpassa sig 

efter elever och olika grupper. Textanalyser och skriftliga uppgifter nämns förvisso, men det ver-

kar ändå finnas ett stort fokus på dialog mellan elever och lärare när det kommer till dessa frågor. 

Att ta upp frågorna till diskussion i grupp är en metod som anammas av lärarna i större utsträck-

ning än att eleverna får läsa och fundera på egen hand. Det antyds även att textanalyser och skri-

vande är vanligare förekommande på studieförberedande program än på yrkesförberedande dito. 

     Det är inte bara vilken typ av program som eleverna går på som påverkar undervisningen i 

genusfrågor enligt lärarna, utan också könsfördelningen i grupperna. Flera informanter uttrycker 

att det är lättare och mer givande att diskutera genusrelaterade frågor i grupper där det finns både 

killar och tjejer. Att ta del av varandras åsikter och erfarenheter bidrar till en mer nyanserad 

diskussion med färre spekulationer. Att det skall vara nödvändigt att komponera grupper med 

både tjejer och killar är däremot inte alls självklart. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 
Både under förberedelserna inför intervjuerna och i bearbetningen av dem har det dykt upp äm-

nen som skulle kunna fungera som utgångspunkt i framtida forskning på området. Det handlar 

om allting från lärarutbildningens utformning, lärarens förhållningssätt till olika grupper och sko-

lans styrdokument. 

     En intressant studie vore att undersöka hur genusperspektivet gör sig synligt i den svenska 

lärarutbildningen. En metod att göra detta vore att intervjua ansvariga för utbildningen vid lan-

dets olika universitet och högskolor. Hur integreras ett genusperspektiv där och hur förbereds de 

blivande lärarna att arbeta med genus i sin framtida undervisning? I samband med detta skulle 

även direktiv från Högskoleverket kunna analyseras. 
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     I skolans kontext skulle ett väl studerat område kunna undersökas vidare, nämligen frågan om 

en likvärdig utbildning. Somliga lärare uttrycker en skillnad i undervisningen om genus på olika 

typer av program. Får elever på yrkesförberedande och studieförberedande program arbeta lika 

mycket med frågor om genus, eller lyfts det fram mer på ett ställe än på det andra? Tolkar lärarna 

målen på samma sätt i grupper med elever på studieförberedande program som på yrkesförbere-

dande program? 

     Förutsättningar i olika typer av grupper kan också handla om könsfördelningen. Är det, som 

några av lärarna i denna studie uttrycker, fördelaktigt att ha både killar och tjejer i gruppen när 

genusfrågor diskuteras? Blir dessa samtal mer nyanserade än dem som sker i samkönade grupper? 

     Vad gäller styrdokumenten vore det intressant och relevant att jämföra både äldre och nyare 

sådana. Detta gäller inte minst en analys av de styrdokument som nyligen (december 2009) 

presenterats av Skolverket som en del av 2011 års gymnasiereform (Gy 2011). Hur ser direktiven 

där ut i jämförelse med gällande styrdokument och även tidigare dito? 

     Avslutningsvis vore det även intressant med mer studier av hur genusperspektivet anläggs i 

övriga ämnen i skolan, både på grundskolenivå och i gymnasieskolan. Hur arbetar svensklärare 

med genus i sin undervisning? Är det relevant att anlägga ett genusperspektiv i 

tredjespråksundervisningen? Ett stort ämne som detta har många frågor som ännu är långt ifrån 

besvarade. 
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5 Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att söka förståelse för hur fyra lärare i religionskunskap på en 

gymnasieskola i Norra Mellansverige uppfattar begreppet genus och om, samt hur, det återspeglas 

i deras undervisning. En analys av berörda styrdokuments direktiv om genus och genusrelaterade 

ämnen har fungerat som utgångspunkt för hur frågor av detta slag skall behandlas av lärare. Ut-

ifrån ovanstående syfte har följande tre frågeställningar formulerats: 

 

 Vilka riktlinjer angående genus går det att hitta i läroplanen för de frivilliga skolformerna 

(Lpf 94) samt ämnes- och kursplaner för religionskunskap i gymnasieskolan? 

 Hur definierar de fyra religionskunskapslärarna begreppet genus? 

 På vilket sätt problematiseras genusfrågor i deras religionsundervisning? 

 

     Med hjälp av en intervjuguide har dessa fyra lärare intervjuats för att besvara frågeställningarna. 

Inför intervjuerna har en analys av styrdokument samt en genomgång av relevant litteratur varit 

nödvändig. 

     Vad som framgår av dessa förberedelser är att det i religionsundervisningen på gymnasiet skall 

finnas en genusdimension. Vad detta innebär är dock i dagens målstyrda skola en tolkningsfråga 

och hur mycket utrymme som lämnas till detta ämne är upp till varje enskild lärare. Historiskt sett 

har religionsvetenskapen på akademisk nivå länge varit halv, studier har genomförts av män som 

undersökt andra mäns livsförhållanden. Först under 1970-talet började religionsforskningen inbe-

gripa även kvinnors erfarenheter. Därför blir det viktigt att i religionsämnet behålla en medveten-

het så att undervisningen inte färgas av hur religionsstudier länge såg ut. Denna medvetenhet är 

nödvändig för att kunna föra diskussioner om exempelvis hur religionen påverkar tankar om 

manlighet och kvinnlighet. 

     Detta visade sig också vara ett av de vanligaste sätten som lärarna diskuterar genus i 

religionsundervisningen. Nämligen hur vi i olika religioner och olika kulturer formar könsroller 

och hur de kan skilja sig åt och hur de kan likna varandra i olika kontexter. Detta kan förklaras i 

att religionsämnet i dag, enligt Sven G. Hartman, har en medborgarutbildande funktion. I ett 

pluralistiskt samhälle är det viktigt att skapa förståelse för sina egna och andras tankar och hur 

dessa samspelar med varandra. 

     Genusperspektivet anläggs av lärarna när det kommer till just religioner men också när elever 

och lärare diskuterar livsfrågor. I etikmomentet är genusaspekten däremot mindre synlig – där 

handlar det i stället om att eleverna skall bekanta sig med plikt-, konsekvens- och dygdetik. Detta 
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trots att etiken är ett ämne med gott om utrymme för genusfrågor. Flera av lärarna uttrycker där-

emot att kursens korthet gör att det inte lämnas plats för att få med allt som önskas. 

     Bara hälften av de fyra lärarna har gett en klar definition av begreppet genus som ett socialt 

konstruerat kön. En menar att begreppet är liktydigt med biologiskt kön och en beskrev i vilka 

sammanhang begreppet kan användas snarare än vad det betyder. Vad som i vilket fall står klart 

är att det är viktigt att läraren är bekant med begreppen – detta för att även eleverna skall få en 

förståelse för ordets innebörd. Bara en informant uppger att termen aktivt förekommer i 

undervisningen. 

     Merparten av lärarna menar att genusperspektivet är viktigt att anlägga i religionsundervis-

ningen, men det finns också skepsis. En lärare är återhållsam med frågor av genuskaraktär då 

denne menar att dessa reproducerar stereotypt tänkande om kvinnlighet och manlighet. Denna 

återhållsamhet är inte alls nödvändig, då diskussioner av detta slag inte alls behöver ha det syftet. 

Läraren i fråga var bekant med genusbegreppet – vilket sålunda alltså inte nödvändigtvis är det-

samma som att vara bekant med hur diskussioner i ämnet kan utformas. 

     Sammanfattningsvis går det alltså att säga att det ställs krav på läraren att ha ett genusperspek-

tiv i undervisningen, även om direktiven är abstrakta. Kunskaperna om begreppet varierar men 

de flesta är ändå måna om att anlägga vad de uppfattar vara ett genusperspektiv i sin undervisning. 

Detta syns i diskussioner om både religioner och livsfrågor men är ofta frånvarande när det kom-

mer till etikmomentet. 

 

English Summary 
The aim of this study has been to examine what understanding four teachers in the study of relig-

ion at an upper secondary school in Middle Sweden have of the concept of gender and if, as well 

as how, it is reflected in their teaching. An analysis of relevant steering documents’ instructions 

about gender and gender related topics has been used as a starting point for how questions of this 

kind should be treated by teachers. On the basis of this aim, the following three questions have 

been formulated: 

 

 Which guiding principles about gender are there to be found in the Curriculum for the 

Non-Compulsory School System (Lpf 94) as well as the subject and course curriculums 

for the study of religion in upper secondary school? 

 How do the four teachers define the word gender? 

 In what ways are gender topics problematised in their teaching? 
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     Using an interview guide, the four teachers were interviewed to answer these questions. Be-

fore the interviews were carried out, an analysis of steering documents and a review of relevant 

literature was necessary. 

     What is clear from these preparations is that there should exist a ”gender dimension” in the 

study of religion at upper secondary school. What this means is on the other hand a matter of 

interpretation, and how much space is given to the subject is up to each teacher to decide. 

Historically, the study of religion at the academic level has for a long time been half, studies have 

been carried out by men who studied other men’s living conditions. It was not until the 1970’s 

that the research in the field of religion started to include women’s experiences. This is why it is 

important to retain an awareness in the study of religion, so that the teaching does not reflect 

how studies in the subject for a long time were performed. For example, this awareness is neces-

sary to be able to discuss in what way religion affects our thoughts about masculinity and 

femininity. 

     This also proved to be one of the commonest ways in which the teachers discuss gender in 

their teaching. Namely, how we in different religions and different cultures shape gender roles, as 

well as how they may differ and how they may resemble each other in different contexts. This 

can be explained by the fact that the study of religion today, according to Sven G. Hartman, 

serves to educate good citizens. In a pluralistic society it is important to create an understanding 

of your own as well as others’ thoughts and how they interact with each other. 

     The gender perspective is used by the teachers when it comes to religions, but also when pu-

pils and teachers discuss questions about life not related to religion. However, in the part where 

ethics is discussed the gender dimension is less visible – where pupils instead are supposed to 

familiarise themselves with deontological ethics, consequentialism and virtue ethics. It is so de-

spite the fact that ethics is a subject with plenty of space for gender issues. Several teachers did 

however mention that the briefness of the course makes it hard to discuss everything that they 

find relevant. 

     Only one half of the four teachers gave a clear definition of gender as something socially con-

structed. One of them says that the concept is synonymous with biological sex and another one 

described in which contexts it can be used, rather than defining the meaning of the word. What 

in any case is clear is that it is important for the teacher to be familiar with the different concepts 

in order to give the pupils an understanding of the meaning of the word. Only one of the infor-

mants stated that the term gender is actively used in the teaching. 

     The majority of the teachers believe that the gender perspective is important to use in the 

study of religion, but there is also skepticism. One of the teachers is restrained when it comes to 
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questions about gender because they reproduce stereotypical thinking about masculinity and 

femininity. This restraint is not necessary since discussions of this kind do not need to have that 

effect. The teacher in question was familiar with the concept of gender – which thus is not 

necessarily the same thing as being familiar with how discussions on the subject could be de-

signed. 

     To summarise, it can be said that teachers are required to use a gender perspective in their 

teaching, even though the instructions are abstract. The knowledge of the term varies, but most 

of the informants are anxious to use what they perceive as a gender perspective in their teaching. 

This can be seen partly in discussions about religions and partly when dealing with questions 

about life not connected to religion, but it appears to be absent when it comes to the part about 

ethics. 
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Bilaga: Intervjuguide 
 

Yrkeserfarenhet och utbildning: 

 Hur länge har du varit verksam som religionslärare på gymnasiet? 

 Var och när utbildade du dig? 

 Användes begreppet genus i din utbildning? Under vilka omständigheter? 

 

Genusrelaterade direktiv i styrdokument: 

 Hur ser du på direktiven om genus, jämställdhet et cetera i styrdokumenten? 

 

Begreppet genus och dess användningsområde inom religionsundervisningen på gymnasiet: 

 Hur skulle du definiera begreppet genus? 

 Hur går det att använda sig av genus i religionsundervisningen? 

 Använder du dig av ett genusperspektiv i din religionsundervisning? Hur? Varför? Varför 

inte? 

 Hur viktigt är det att ha ett genusperspektiv i religionsundervisningen på gymnasiet? Hur 

mycket resurser bör det ägnas? 

 

Genusdiskussioner bland kollegor: 

 Är genus något som diskuteras bland religionslärarna på skolan? 

 Synkroniserar ni kursernas utformning? Om så är fallet, är genus något som diskuteras 

då? 

 

Avslutande fråga: 

 Hur skulle du kunna jobba mer med genus i din religionsundervisning? 
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