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Abstrakt 

Följande studie är kvalitativ och hermeneutisk och syftar till att, ur ett postkolonialt 

perspektiv, undersöka hur kvinnor inom islam porträtteras i religionskunskapsböcker för 

gymnasiet. De läroböcker som utgör studiens material är alla skrivna under 2000-talet. 

Uppsatsens bakgrund ger en historisk överblick över mötet mellan västvärlden och 

islam. Begrepp som postkolonialism, orientalism och feministisk postkolonial diskurs 

behandlas i uppsatsens teoretiska bakgrund. Studiens resultat har visat att postkoloniala 

föreställningar i allra högsta grad är levande i läroböckerna muslimska kvinnoporträtt. 

Främst har detta visat sig i hur västvärlden porträtteras som modern ledsagare. En 

förgrundsfigur som muslimer alltid ligger steget efter.  
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1. Introduktion 
Den globalisering som vi idag ser har inte skett över en natt. Globaliseringen har vävt 

samman världens länder och med den har en gemensam historia kunnat börja skrivas. 

Man skulle kunna säga att globaliseringen beskriver ett möte mellan människor. Ett 

möte med en historia lika komplex som människorna som utgör den. Mycket vatten har 

flutit under broarna, blod har utgjutits och mötet har många gånger präglats av en ojämn 

maktbalans. 

 Med tanke på den inverkan som kolonialismen haft på världsutvecklingen är det 

underligt att den inte oftare kommer på tal. De djupa spår som den skapat har kommit 

att påverka det sätt som vi västerlänningar uppfattar vår omvärld. Inte bara på det sätt vi 

uppfattar andra länder, utan även på det sätt vi förklarat dess människor och kulturer 

genom akademiska discipliner. ”Ingen kunskapsgren lämnades orörd av den koloniala 

erfarenheten”
1
 och därför bygger vår omvärldsförståelse inte på hur omvärlden faktiskt 

ter sig utan på hur den kommit att porträtteras i väst
2
. Kanske är detta också en 

anledning till skillnaden i hur indiska religioner och islam framställs i väst.  

 Att spegla och förmedla vår omvärld rättvist är alltså mer komplicerat än vad det vid 

en första anblick verkar, och kanske är det inte alls möjligt. Trots detta måste skolan 

som folkbildningsorgan tackla denna uppgift och måste därför också vara medveten om 

komplexiteten som kommer med uppgiften. Därför måste läroböcker som ofta, mig 

veterligen, ligger till grund för undervisningen visa på medvetenhet kring detta om 

dessa i sin tur ska kunna spegla omvärlden på bästa möjliga sätt. Något som blir av än 

större vikt i ett samhälle som väntas omfamna människor från olika delar av världen. 

                                                 
1
 Loomba, Ania. 2008. Kolonialism/Postkolonialism, Stockholm, Tankekraft, s. 65 

2
 ibid, s. 53 
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1.1 Bakgrund 

Nedan presenteras en historisk överblick över mötet mellan västvärlden och islam. Detta 

för att skapa en djupare förståelse för det studien ämnar undersöka.  

1.1.1 Islam och Västerlandet 

Hedin delar in relationen mellan västerlandet och den muslimska världen i fyra 

perioder
3
. Den första perioden omfattar tidsperioden 700- till 1200-tal vår tideräkning. 

Förutom att vara en tid för korståg präglades denna period av ”ett berikande samarbete 

mellan muslimer av olika nationaliteter och européer i skilda länder.”
4
 Spanien hade 

intagits och blev under tidigt 700-tal en del av det arabiska imperiet. Riket splittrades 

under 1000-talet men ”den kulturella blomstringen fortsatte.”
5
 För en tid var Sicilien 

under arabiskt styre och Bagdad, med sitt perfekta läge, blev en naturlig plats där 

idéströmningar från både öst och väst kunde mötas. Arabisk teknologi möjliggjorde 

resor över atlanten. ”Textilier, pälsvaror och keramik blev efterfrågade inslag i en 

förfinad livsstil som infördes av araberna och imiterades av européerna.”
6
 

 Den andra perioden som Hedin tar upp spänner över tiden 1200- till 1700-talet, en 

period som ”präglas av krig och ömsesidig polemik.”
7
En debatt mellan kristna och 

muslimer hade redan tagit sin början på 1100-talet. Under denna tid ”fabricerades den 

bild av Koranen och Muhammed som sedan dess har präglat mycket av det europeiska 

tänkandet.”
8
 

 Den tredje perioden i Hedin omfattar kolonialtiden mellan 1700- och 1950-talet
9
. 

Engelsmännen ockuperade Egypten 1882 och i samband med det ”stängdes landets 

flickskolor och avgifterna till pojkskolorna höjdes så att bara ett fåtal hade möjlighet att 

studera. Det innebar att alla arbetsföra fick vara tacksamma för de okvalificerade 

uppgifterna på bomullsfälten.”
10

 Samtidigt som kolonialmakternas hemländer 

genomgick utveckling förhindrades kolonierna från att utvecklas. Hedin menar att det 

                                                 
3
 Hedin, Christer. 2006. Islam och västerlandet – möten, myter och motsättningar, Stockholm, 

Dialogos, s. 13 
4
 ibid, s. 13 

5
 ibid, s. 15 

6
 ibid, s. 17 

7
 ibid, s. 14 

8
 ibid, s. 19 

9
 ibid, s. 23 

10
 ibid, s. 24 
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inte är konstigt att det blivit sådana skillnader mellan den utvecklade världen och den 

outvecklade världen
11

. 

 Den fjärde perioden som Hedin använder för att beskriva västerlandets relation till 

islam sträcker sig från avvecklingen av kolonier på 1950-talet till nutid
12

. ”Korruptionen 

hade gamla anor och var inte så lätt att utrota”
13

 och religion utnyttjades av ledare när 

tillfälle gavs. Muslimer blev inblandade i många våldsamma stridigheter och den 

kanske mest uppmärksammade är den som äger rum i Israel. ”Det ger intrycket av att 

islam skapar ofred och oro i världen.”
14

 Detta skapar också oro och en motvilja 

gentemot islam. En motvilja som blev väldigt tydlig i anknytning till och efter den elfte 

september 2001
15

.  

1.1.2 Islam och Sverige 

Larsson talar om ett svenskt möte med islam i två faser
16

. I den första fasen var 

informationen om islam och muslimer begränsad och avser möten som skedde under 

”utlandsresor, handel, krig och diplomatiska uppdrag.”
17

 Den första fasen avslutas i och 

med andra världskrigets slut då den andra fasen tar vid. Turk-islamföreningen i Sverige 

för religion och kultur bildas 1949 i Stockholm och är den första i sitt slag. Larsson vill 

även här göra en skillnad på en första, andra och tredje migrationsström
18

. ”De som 

kom till Europa från slutet av 1960-talet brukar ofta betecknas som 

arbetskraftsinvandrare medan de som tillhörde den andra och tredje perioden kom hit 

som familje/återförenings- eller flyktingmigranter.”
19

 En viktig skillnad mellan dessa 

grupper menar Larsson är skillnaden i hur välkomna dessa människor var till det 

svenska samhället
20

.  

 Larsson menar att det för många immigranter och flyktingar blev viktigt att etablera 

den egna kulturen i det nya landet. För praktiserande muslimer blev det speciellt viktigt 

                                                 
11

 Hedin, Christer. 2006. Islam och västerlandet – möten, myter och motsättningar, Stockholm, 

Dialogos, s. 24 
12

 ibid, s. 14 
13

 ibid, s. 29 
14

 ibid, s. 29 
15

 ibid, s. 29 
16

 Larsson, Göran. 2009. Muslimer och islam – tolkningar mellan segregation och integration. I: 

Andersson, Daniel & Åke Sander (utg.). Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring, 463-

521, Lund, Studentlitteratur, s. 481 
17

 ibid, s. 481 
18

 ibid, s. 483 
19

 ibid, s. 484 
20

 ibid, s. 484 
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att bygga moskéer, starta koranskolor samt etablera kulturföreningar och religiösa 

friskolor. Dessa religiösa institutioners funktion som mötesplats för människor med 

samma bakgrund kom att bli än mer förstärkt bland moskéer och institutioner i 

västvärlden
21

. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att belysa postkoloniala föreställningar och på vilket sätt dessa 

återfinns i svenska läromedel. För att uppnå detta syfte kommer jag i denna studie att 

undersöka hur kvinnor inom islam framställs i religionskunskapsböcker för gymnasiet. 

Följande frågeställningar kommer jag att använda mig av: 

 Vilket utrymme ges åt muslimska kvinnor i läroböckerna?  

 Hur yttrar sig spår av kolonialism i den förmedlade bilden?  

 Hur skiljer sig bilden av muslimska kvinnor läroböckerna emellan?  

1.3 Avgränsningar  

Den här studien undersöker hur kvinnor inom islam blir porträtterade i 

religionskunskapsböcker för gymnasiet. Det finns kanske anledning att tänka att det för 

en sådan studie skulle behövas någon form av jämförelsepunkt. Till exempel att jämföra 

med den porträtterade bilden i läroböckernas kristendomsavsnitt. Även om detta skulle 

kunna vara intressant att studera lämpar sig detta bäst för en annan studie. Då studien 

syftar till att undersöka huruvida postkoloniala föreställningar återfinns i hur kvinnor 

porträtteras i läroböckernas islam-avsnitt blir det ointressant vilken bild som porträtteras 

i kristendomsavsnitten. Det finns också anledning att fundera kring varför studien 

enbart studerar hur kvinnor porträtteras. Skulle man inte lika gärna kunna studera 

huruvida postkoloniala föreställningar återfinns i avsnitten om islam? Genom att smalna 

av studien än mer skapas dock andra möjligheter. Det öppnar för möjligheten till än mer 

djupgående analys, till möjligheten att studera fler läroböcker samtidigt som 

kolonialismen, om den återfinns, kan föras fram till ytan. Initialt var tanken att inom 

ramen för denna studie även studera hur kvinnor inom buddhism och hinduism 

porträtteras i läroböcker för gymnasiet. Det hade varit intressesant att belysa och 

                                                 
21

 Larsson, Göran. 2009. Muslimer och islam – tolkningar mellan segregation och integration. I: 

Andersson, Daniel & Åke Sander (utg.). Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring, 463-

521, Lund, Studentlitteratur, s. 484 
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jämföra porträtten då kolonialism satt spår i alla dessa religioner om än på olika sätt. 

Dock visade det sig svårt att utföra en sådan studie då studieunderlaget var för litet. 

Religionsläroböckerna porträtterade inte kvinnans situation lika konsekvent och till 

samma grad inom buddhism- och hindusimkapitlen som de gjorde i avsnitten om islam. 

Jag anser dock att denna studie ytterligare motiveras med detta i åtanke. 
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2. Teori, material och metod 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Nedan beskrivs de teoretiska utgångspunkter som analysen av läroböckerna utgår ifrån.  

2.1.1 Postkolonialism som forskningsfält 

Loomba menar att det land som blev koloniserat, befolkningen som bodde där ofta 

glöms bort
22

. Hon menar att ”kolonialismen har tagit sig många skilda uttryck i olika 

delar av världen, men överallt har den försatt ursprungsbefolkningen och nykomlingar i 

de mest komplexa och traumatiska relationerna i människans historia.”
23

 Loomba menar 

vidare att det postkoloniala begreppet är problematiskt då det beskriver fenomenet som 

något som varit, något passerat
24

.
 

Hon menar att även om ett land formellt är 

självständigt kan det som ett resultat av kolonialismen vara i en beroendeställning både 

ekonomiskt och kulturellt. Därför menar Loomba att man bör se forskningsfältet som 

”ett ifrågasättande av den koloniala dominansen och kolonialismens följdverkningar.”
25

 

På detta sätt skapas ett forskningsfält som ser längre än inom ett lands gränser. Det ser 

även ”människor som blivit geografiskt omflyttade till följd av kolonialismen (t.ex. 

afrikanskättade amerikaner och britter med asiatiskt eller karibiskt ursprung).
26

 

 Loomba menar att kolonialism och skapandet av stereotyper går hand i hand med 

varandra
27

. Hon menar att ”skapa stereotyper innebär att beskära bilder och 

föreställningar till ett hanterbart format; snarare än att vara en effekt av okunskap eller 

brist på ’korrekta’ uppgifter är det ett sätt att filtrera information.”
28

 Och dess funktion 

är skapandet av olikhet, en vi- och dem-känsla
29

. Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 

menar att det är först under kolonialismen som den moderna rasismen växer fram
30

. Det 

är först här som det börjar föras en diskurs som ”klassificerar och rangordnar 

folkgrupper med utgångspunkt i ett hävdande av essentiella – dvs. oföränderliga 

                                                 
22

 Loomba, Ania. 2008. Kolonialism/Postkolonialism, Stockholm, Tankekraft, s. 17 
23

 ibid, s. 17 
24

 ibid, s. 22 
25

 ibid, s. 26 
26

 ibid, s. 26 
27

 ibid, s. 66 
28

 ibid, s. 67 
29

 ibid, s. 67 
30

 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, Thörn, Håkan. 2005. En introdukton till postkolonial 

teori. I: Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, Thörn, Håkan (utg.). Globaliseringens kulturer. 

Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, (red), 13-53, Falun, Nya 

Doxa, s. 29 
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biologiska och/eller själsliga egenskaper.”
31

 Loomba menar att stereotypbilden som 

skapades alltid skapades efter vilka behov som fanns hos kolonialmakten
32

. På detta sätt 

blev t.ex. afrikaner och indianer vildar medan andra folkgrupper fick andra epitet.  

 Pfändtner & Thurfjell menar att för människor med migrationsbakgrund kan 

religionen vara den enda länken dessa människor har till sina fäders och förfäders 

länder. De menar att många av de fenomen som idag klassificeras som religiösa måste 

förstås ur ett postkolonialt perspektiv
33

. Författarna menar att hela konceptet religion till 

mångt och mycket är en västerländsk konstruktion och att man därför måste förstå att 

det ofrånkomligt finns partiskhet för europeisk religion vid studiet av andra religioner
34

. 

2.1.2 Orientalism 

Said menar att orienten inte finns, att det är en konstruktion. Och detta på samma sätt 

som västerlandet inte finns
35

. Han menar att ”idéer, kulturer och historia inte kan förstås 

eller studeras utan att krafterna i dem, eller snarare deras makt över varandra, också 

studeras.”
36

 Orienten är därför inte en plats även om den avser ett visst område. 

Orienten är snarare en beskrivning av ett maktförhållande mellan väst och orienten. Ett 

förhållande som är ”ett förhållande av dominans”
37

 Loomba menar att orienten av den 

här anledningen inte handlar om icke-västerländska kulturer ”utan om hur dessa kulturer 

har framställts i väst, särskilt inom den akademiska disciplin som kallades för 

orientalism.”
38

 Said menar att orientalismen varit ett sätt att hantera orienten
39

. ”Hantera 

den genom att göra yttranden om den, auktorisera synpunkter om den, beskriva den, 

undervisa om den, kolonisera den, härska över den – kort sagt orientalismen som ett 

Västerlandets sätt att dominera, omstrukturera och utöva myndighet över orienten.”
40

 

 I realiteten menar Said att orientalismen blev en struktur där man visade på skillnaden 

mellan vi och dem. Västerlandet och orienten. Och orienten skulle komma att gå som 

                                                 
31

 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, Thörn, Håkan. 2005. En introdukton till postkolonial 

teori. I: Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, Thörn, Håkan (utg.). Globaliseringens kulturer. 

Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, (red), 13-53, Falun, Nya 

Doxa, s. 29 
32

 Loomba, Ania. 2008. Kolonialism/Postkolonialism, Stockholm, Tankekraft, s. 114 
33

 Pfändtner, Willy, Thurfjell, David. 2008.  Introduction. I: Pfändtner, Willy, Thurfjell, David (utg.). 

Postcolonial challenges to the study of religion, 5-8, Uppsala, Swedish science press, s. 6 
34

 ibid, s. 7 
35

 Said, Edward. 2008. Orientalism, Stockholm, Ordfront, s. 68 
36

 ibid, s. 69 
37

 ibid, s. 69 
38

 Loomba, Ania. 2008. Kolonialism/Postkolonialism, Stockholm, Tankekraft, s. 53 
39

 Said, Edward. 2008. Orientalism, Stockholm, Ordfront, s. 65 
40

 ibid, s. 65 
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den förlorande parten när den ställdes mot orientalismens västerländska partiskhet
41

. 

Enligt Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn visar Said på hur orientalism blev ett sätt för 

västerlandet att förstärka sin självbild genom att hela tiden visa på sin överlägsenhet 

gentemot österlandet
42

. Författarna menar att i den orientalistiska föreställningsvärlden 

tillskrevs öst epitet som ”sensualism, irrationalitet, bakåtsträvande, despotism och 

kvinnlighet, medan väst sågs i termer av rationalitet, progressivitet, demokrati, 

rationalitet och manlighet.”
43

  

2.1.3 Orientalism och islam 

Said menar att det inte var ”utan anledning som islam kom att stå för terror, 

ödeläggelse, det demoniska och för avskydda barbarhopar.”
44

 Sju- och åttahundratalets 

muslimska framfart gjorde att människor långt in på sextonhundratalet befarade nya 

blodiga erövringar
45

. Människor hade kommit att frukta muslimen och islam hade 

kommit att stå för ett hot mot hela den kristna världen
46

. Och islam liknade 

kristendomen geografiskt och kulturellt. Den föddes ur den judiska traditionen och hade 

dessutom lånat delar av kristendomen. Dessutom levde muslimerna närmare det heliga 

landet än vad de kristna gjorde.  Islam bedömdes ”som en ny och falsk version av en 

tidigare företeelse, i det här fallet kristendomen.”
47

 Mohammed blev, enligt Said, 

felaktigt sedd som en muslimsk version av Jesus
48

 och blev sedermera också bedragaren 

i det kristna västerlandets ögon. 

 Loomba menar att ”i Europa konstruerades kristna identiteter i opposition till islam, 

judendomen och hedendomen.”
49

 Islam utmålades då som det största hotet och 

kristendomens raka motsats, och religiösa skillnader blev en ”mätare och en metafor för 

                                                 
41

 Said, Edward. 2008. Orientalism, Stockholm, Ordfront, s. 66 
42

 Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, Thörn, Håkan. 2005. En introdukton till postkolonial 

teori. I: Eriksson, Catharina, Eriksson Baaz, Maria, Thörn, Håkan (utg.). Globaliseringens kulturer. 

Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, (red), 13-53, Falun, Nya 

Doxa, s. 20 
43

 ibid, s. 20 
44

 Said, Edward. 2008. Orientalism, Stockholm, Ordfront, s. 137 
45

 ibid, s. 137 
46

 ibid, s. 138 
47

 ibid, s. 136 
48

 ibid, s. 138 
49

 Loomba, Ania. 2008. Kolonialism/Postkolonialism, Stockholm, Tankekraft, s. 112 
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rasmässiga, kulturella och etniska skillnader.”
50

 De fördomar som grundlades kom att 

intensifieras när kolonialtiden inleddes
51

.    

2.1.4 Feministisk postkolonial diskurs 

Loomba menar att kvinnans kropp genom hela kolonialtiden varit en symbol för 

erövring
52

. Hur hon framställdes och skildrades kom att skilja sig länder emellan men 

inte vad hon symboliserade. Den orientaliska kvinnan krävde också räddning, av 

europén, från den orientaliska mannen som framställdes som feminin, liderlig och 

homosexuell
53

. Asien kom under 1700-talet att skildras som en mäktig man iklädd 

turban och dennes beslöjade drottning och harem-damer kom att skildra orientens 

kvinnor. Den infödda kvinnans behov av räddning från den infödda mannen kom att i 

seglivad berättartradition omvandlas till längtan, en kolonial fantasi som ligger till 

grund för verk som Pocahontas. Den infödda mannen kom att bli mer synonym med 

grymhet och den infödda kvinnan hade än mer anledning till längtan och räddning
54

. 

”Innan vi för detta resonemang vidare bör vi påminna om att inte alla ’bruna’ eller 

’svarta’ kvinnor framställdes som offer, eller som attraktiva eller passiva i den koloniala 

diskursen”
55

. Den koloniala kvinnan porträtterades också som vilde, som en 

okontrollerbar individ. Och ”kvinnans vilja, begär och aktörskap förpassas på så vis 

bokstavligen till den civiliserade världens marginaler.”
56

 Europeiska sexuella fantasier 

förflyttades också till dessa civilisationens marginaler och för islams del betydde detta 

att texter, under renässansen, mycket fokuserade på muslimernas paradis och på vilket 

sätt det utgjorde en promiskuös dröm
57

. Och islam som religion blev sedermera också 

en religion som uppmuntrade människor till att hänge sig åt sådant beteende
58

.  

 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn menar att som central del av den postkoloniala 

forskningen visar feminismen på ”den intima relationen mellan genus och rasism och 

menar att de koloniala diskurserna måste analyseras och förstås utifrån den då rådande 
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genusordningen i Europa.”
59

 Den bild av kvinnan som skapades under kolonialtiden 

”kom att legitimera kolonialismen som en moderniserande och frigörande mission.”
60

 

Kvinnor i koloniserade länder har därför porträtterats i väst som förtryckta av männen i 

deras hemländer. Detta stärkte ”kolonialmakternas bild av sig själva som överlägsna 

både den förtryckta inhemska kvinnan och hennes lokala förtryckare.”
61

 

 Mohanty menar att det finns en fara med att framhäva sig själv som norm och att 

västerländska feminister skapat en ”enhetlig ’tredjevärldenkvinna.’”
62

 Kvinnor blir på 

detta sätt en enhetlig grupp i feministiska analyser ”på grund av ett förtryck som antas 

gälla alla”
63

. På detta sätt menar Mohanty att västerländska feminister ofta upprätthåller 

en postkolonial föreställningsvärld om kvinnor i utvecklingsländer
64

. Bilden framställs 

då ”i motsats till den (implicita) självförståelsen hos västerlandets kvinnor som 

välutbildade, moderna, med kontroll över sina egna kroppar och sin sexualitet, samt 

med ’frihet’ att fatta sina egna beslut.”
65

 Enligt Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn har 

tredjevärldenkvinnan kommit att ”fungera som den västerländska kvinnans ’negativa 

spegelbild’”
66

 Vidare blir kolonialismens som frigörande mission återigen legitimerad 

när den kommer i formen av ”den vita kvinnans mission; att rädda sina förtryckta 

systrar i syd.”
67

 

 Yegenoglu menar att slöjan historiskt varit mycket viktig för väst. Den beslöjade 

kvinnan blir en symbol för österlandets hemligheter och bara genom att avslöja henne 

kan man förstå henne och de hemligheter hon bär på. Hon blir någon som gömmer sig, 
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kan se utan att synas
68

. Det är den föreställningen som genomsyrar västs syn på slöjan 

och den är en mask som används för att skymma, dölja någonting och förvandlar då 

österlandets kvinna till en människa som av någon anledning skyler sig. Orientens 

kvinnor menar Yegenoglu blir utom räckhåll för västerlandet, utom dess kontroll. Slöjan 

blir därför en orientalistisk förklaringsmodell som väntas ge en förklaring till 

österlandets kvinnors sanna väsen. Detta likt det sätt som orientalism varit ett sätt att 

förklara österlandet och på det sättet utövat makt över österlandet
69

. 

2.2 Material 

Materialet för denna studie utgörs av fem religionskunskapsböcker för gymnasiet, vilka 

alla är skrivna under 2000-talet.  Efter att ha skapat mig en översikt över utbudet valde 

jag ut fem stycken. Då jag i den här studien valt att undersöka hur muslimska kvinnor 

porträtteras har jag valt läroböcker där kvinnans roll inom islam utgör en egen del av 

läroböckernas islam-kapitel. I övrigt är läroböckerna slumpvis utvalda och antalet 

hänvisas till studiens begränsade omfattning.  

2.2.1 Läroböckerna 

Följande läroböcker utgör studiens material: 

 Mittpunkt Religionskunskap 1 av Bengt Tollstadius & Ingemar Öberg, tredje 

upplagan från 2011. Läroboken som först utgavs 2001 är delvis nyskriven med ett helt 

nytt kapitel som berör Sverige som mångkulturellt samhälle. Boken riktar sig till 

gymnasiets yrkesinriktade program och denna nya upplaga syftar till att följa 

ämnesinnehållet för Gy 11
70

. 

 Religion A 2000 av Birgitta Thulin & Sten Elm, första upplagan från 2000. 

Läroboken är anpassad till gymnasieskolans religionskunskapskurs A. Författarnas 

intention med boken är att hjälpa elever att uppnå kursmålen
71

.
 
 

 Religionskunskap för gymnasiet kurs A av Lars-Göran Alm, andra upplagan från 

2002. Detta är en reviderad upplaga av läroboken där nyskrivna avsnitt om samisk 
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religion och New Age tillkommit. Dessutom är avsnitten som behandlar 

världsreligionerna mindre omfattande i denna utgåva.  

 Religionskunskap A – om livsfrågor, religion och etik av Carl E Olivestam, Håkan 

Thorsén, Annika Giannini, första upplagan från 2001. 

 Människan och tron av Ola Björlin, första upplagan från 2003. Boken syftar till att 

visa på likheter mellan religioner och att låta den troende och tvivlande människan vara 

i bokens centrum
72

.  

2.3 Metod 

Studiens syfte är att belysa postkoloniala föreställningar och på vilket sätt dessa 

återfinns i svenska läromedel. Jag har i den här studien valt att undersöka fem 

religionskunskapsböckers muslimska kvinnoporträtt för att uppnå detta syfte. Teorin 

som presenteras ovan i kapitel 2.1 är kärnan i metoden och det är utifrån den som 

läroböckerna förstås. Utifrån dessa teoretiska utgångspunkter kommer jag att kritiskt 

granska och analysera de utvalda läroböckernas muslimska kvinnoporträtt och detta i 

syfte att finna och belysa postkoloniala föreställningar. Det är viktigt att här understryka 

att jag i den här uppsatsen studerar just hur muslimska kvinnor porträtteras i de utvalda 

läroböckerna. Med detta vill jag säga att jag alltså inte tar hänsyn till sanningshalten i 

läroböckernas innehåll utan studerar endast hur detta innehåll presenterar kvinnan inom 

islam. 

 Jag har delat upp varje läroboks resultatanalys i tre delar. Den första delen som jag 

döpt till Huvuddel behandlar den del av läroboken som behandlar just frågor kring 

könsroller och kvinnans ställning inom islam. Den andra delen har jag namngett Övrig 

text. I anknytning till denna del synliggör jag de tillfällen som kvinnor och kvinnors 

situation berörs i läroböckernas övriga text. Den tredje delen har jag döpt till Bilder och 

här analyseras lärobokens bilder med tillhörande bildtext. 

2.3.1 Hermeneutisk kunskapssyn 

En hermeneutisk kunskapssyn innebär att tolka det talade och skrivna språket och 

därmed skapa förståelse för andra människor och den egna livssituationen. Denna 
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förståelse ges av hur intentioner och avsikter yttrar sig i språket.
73

 För den här studien 

blir detta relevant då den bygger på granskning av text och därigenom också utgår från 

att texten bär på mer än den först kanske verkar. Det kanske inte i första hand är dolda 

intentioner eller avsikter som jag försöker finna genom denna analys då jag är säker på 

att läroböckernas intentioner och avsikter är goda i sitt försökt att porträttera islam. Det 

som istället är intressant för den här studien är huruvida ej önskvärda värderingar döljer 

sig i texten. Detta är inget försökt till att på något sätt peka ut och beskylla de enskilda 

läroboksförfattarna, utan jag utgår i denna studie från att det som kan komma att visas 

av analysen istället mer säger något om vår samtid. 

 Forskarens subjektiva förförståelse och den kunskap som den innebär ses som något 

positivt inom hermeneutiken
74

. Förförståelsen här är att kolonialismen är verklig, 

någonting som är omöjlig att komma ifrån och som skuggar hela vår förståelse av icke-

västerländska kulturer. Den föreställningsvärld kolonialismen inneburit är idag så djupt 

rotad att en helt rättvis bild av religioner utanför västvärlden inte längre är möjlig. Det 

är av den här anledningen som kolonialismen förväntas ha spår i de studerade 

religionskunskapsböckerna. Detta då jag inte anser att kolonialismen är en tidsperiod 

som går att bortse ifrån utan en period som man måste förhålla sig till. 

 Hermeneutikern försöker se helheten och pendlar därför mellan helhet och 

beståndsdel för att närma sig forskningsproblemet
75

. I den här studien analyseras 

läroböckerna beståndsdel för beståndsdel för att se hur dessa passar in och förhåller sig 

till en större bild, nämligen en postkolonial föreställningsvärld. Beståndsdelarna föder 

på detta sätt helheten med ny information och berikar den därigenom. Detta samtidigt 

som nytt ljus kastas på beståndsdelarna som i sin tur kan skapa en än mer fördjupad 

helhet
76

.  

2.3.2 Kvalitativ metod 

Denna studie undersöker huruvida postkoloniala föreställningar återfinns i fem 

religionsvetenskapsböcker för gymnasiet. Då jag valt att begränsa studien till att se hur 
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kvinnor inom islam porträtteras lämpar sig kvalitativ metod bäst för den närläsning av 

religionskunskapsböckerna som denna studie innebär
77

. 

2.3.3 Kritik av metod 

I anknytning till denna rubrik vill jag skriva några rader om studien och den valda 

metoden. Det kan ses som ett problem att utgå från att spår av kolonialism finns i 

studiematerialet, samt att använda postkolonial teori och som metod, att kritiskt granska 

och söka efter dessa koloniala spår. Av den anledningen kan den postkoloniala frågan 

anses för hårt driven, och att den försvårar en rättvis analys av de utvalda läroböckerna. 

 Den här studien syftar till att belysa postkoloniala föreställningar i svenska läromedel. 

För att uppnå detta syfte är studien avgränsad till att studera fem 

religionskunskapsböckers muslimska kvinnoporträtt. Eftersom studien är snävt 

avgränsad ämnar den inte ge en bild av läroböckernas helhet. Istället vill studien se 

huruvida postkoloniala föreställningar lever kvar i de för studien utvalda delarna, dvs. 

hur läroböckerna porträtterar kvinnor inom islam. Och det finns anledning att göra på 

detta sätt. Om vi utgår och är överens om att den västerländska världsbild som skapades 

under kolonialtiden innehåller föreställningar djupt rotade i rasism, kan vi kanske också 

vara överens om att det inte är en bild som vi vill ska bli förmedlad idag, och helst då 

inte inom skolväsendet. Denna metod vill se bakom läroböckernas förklaringsmodeller 

för att se om koloniala föreställningar om islam lever kvar eller om en annan bild 

förmedlas. Även om västerlandets sätt att förklara islam med tiden förändrats, behöver 

det nödvändigtvis inte innebära att de värderingar som skuggas av förklaringen 

förändrats.  
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3. Analys  
Resultatet av analysen visas nedan i anknytning till varje lärobok. 

3.1 Mittpunkt religionskunskap 1  

Kvinnor porträtteras på bild en gång vilket är lika många gånger som män porträtteras 

på bild. Kvinnans situation beskrivs under rubriken Kvinnornas situation. Utöver detta 

omnämns kvinnors situation i korthet i anknytning till rubrikerna om Muhammed, 

Muslimska regler, Sharia – den muslimska lagen, Moskén samt inom ramen för 

kapitlets sammanfattning. I anknytning till islam-kapitlets olika delar finns det frågor att 

svara på. De frågor som på något sätt porträtterar muslimska kvinnor kommer också att 

analyseras. 

3.1.1 Huvudtext 

Under rubriken Kvinnornas situation inleder författarna med att ta upp problematiken 

om hur kvinnor inom islam porträtteras i väst
78

. De menar att islam i väst ofta beskylls 

för att förtrycka kvinnor och att då slöjan och kvinnlig omskärelse används i 

beskrivningen av problembilden. ”I islam finns egentligen inget som säger att kvinnor 

måste bära slöjor, och absolut inget om kvinnlig omskärelse.”
79

 Läroboken menar att 

koranen uppmanar till anständig klädsel och att detta för de flesta muslimer innebär att 

bära slöja.  Författarna fortsätter och berättar att kvinnornas situation i och med islam 

förbättrades på den arabiska halvön samt att ”kvinnors situation är mycket olika 

beroende på vilket muslimskt land de lever i.”
80

 Det finns ett mått av självgodhet på det 

sätt som läroboken här försöker slå hål på myter samtidigt som den oundvikligen skapar 

sig ett diskursivt överläge. Genom att visa på problem med den västerländska synen blir 

också en uppdaterad syn angående islam implicit i läroboken. Författarna menar 

underförstått att den bild av islam som de är i begrepp att visa är en mer nyanserad och 

uppdaterad bild än den som läsaren av boken kanske redan har. Synen på slöjan är till 

exempel i detta inledande stycke typiskt västerländsk. Genom att mena att den är valbar 

och samtidigt se den som ett skylande plagg, ett anständigt plagg så återskapar 

författarna den västerländska synen på slöjan som enligt Yegenoglu handlar om att man 
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ser slöjan som ett skylande plagg, ett plagg som syftar till att dölja någonting
81

. Denna 

bild förtydligas ytterligare när läroboken beskriver slöjan mer ingående. 

 Angående slöjan är det viktigt att klargöra vilket fokus som valts när man förklarar 

slöjan och dess funktion. Det kan uppfattas som att den västerländska debatten om 

slöjans vara eller icke-vara, handlar om att förklara slöjan som ett döljande plagg, som 

skyler och kränker kvinnan.  Att slöjan har en skylande och eventuellt kränkande effekt 

kan vara möjligt, men det är inte just detta som är intressant för den här studien. Om vi 

tänker oss ett alternativt scenario, där svenska kläder analyserades på ett liknande sätt 

såsom läroboken förklarar slöjan; att urringad blus och kort kjol var de plagg förklaras 

med hur dessa plagg ämnar visa upp kvinnliga behag, locka manliga blickar samt 

anspela på sex. Denna förklaring skulle kunna anses stämma men få svenska människor 

skulle nog anse att detta ger en fullständig bild av plaggen. En sådan bild skulle nog 

anses som fragmentarisk och långt ifrån hela sanningen. 

 Författarna beskriver att kvinnor innan Muhammed inte var mycket värda alls. ”de 

ansågs helt underlägsna mannen, och kunde behandlas nästan som ägodelar.”
82

 Då 

Muhammed tyckte att detta var fel och när islam infördes förändrades kvinnors situation 

avsevärt. Kvinnor fick ”till exempel rätt att ärva och ett skydd av lagen mot orättvisor 

och förtryck.”
83

 Genom att beskriva kvinnors förbättrade situation med exempel från 

600-talet då Muhammed levde skapar läroboken också ett vakuum i det muslimska 

samhället. Underförstått skulle det då skett liten utveckling i det muslimska samhället 

efter 600-talet. Författarna menar att kvinnor och män är lika mycket värda inom islam 

men att det ändå finns skillnader. De menar att mannens ansvar är att försörja familjen 

och av den anledningen kan muslimska kvinnor endast ärva hälften av vad män kan. En 

man kan enkelt skilja sig från sin fru medan kvinnan måste i domstol kunna påvisa att 

mannen misskött sig innan hon har rätt att begära skilsmässa. ”Detta är ofta mycket 

svårt eftersom domaren och domstolen består av män, som ofta har kvar en traditionell, 

gammaldags syn.”
84
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Här gör författarna något som liknar det Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn beskriver 

som karaktäristiskt för den moderna rasismen
85

. Författarna pekar här på essentiella 

skillnader inom islam som omöjliggör jämställdhet genom att måla upp en bild av islam 

där skillnader mellan könen är en naturlig del av religionen. De skriver inte direkt att 

dessa skillnader måste finnas men de skriver heller ingenting om att det någonsin kan 

vara annorlunda i den muslimska världen. Dessa skillnader blir också det Eriksson, 

Eriksson Baaz & Thörn kallar västs negativa spegelbild
86

 då det snabbt går att se hur 

långt före västvärlden är det traditionsbundna, gammalmodiga muslimska samhället.  

 Författarna menar att familjen är viktig inom islam. ”Precis som i Sverige för bara 

hundra år sedan ses det som naturligt att mannen skaffar inkomster till familjen, medan 

kvinnan sköter barn och hem.”
87

 Författarna fortsätter med att berätta att koranen tillåter 

en man att ha fyra fruar. Detta förklaras och hänvisas till faktumet att krig berövade den 

arabiska halvön på män under 600-talet. Då Muhammed menade att en man måste 

kunna behandla alla sina fruar lika menar författarna att månggifte är mycket ovanligt. 

Författarnas intentioner är antagligen här goda och de vill antagligen ge en förklaring 

till varför det är som det är. Men i den här studien granskar jag det porträtt som 

läroböckerna skapar och genom att likna det muslimska samhället med det svenska ”för 

bara hundra år sedan”
88

 gör man en, enligt mig, tydlig markering. En markering som 

värderar det muslimska samhället som omodernt. Detta hänvisas återigen till händelser 

som skedde under 600-talet vilket återigen försätter det muslimska samhället i ett 

vakuum.  

 Angående slöjan beskriver läroboken detta som att den används för att man, enligt 

Muhammed, ska klä sig anständigt samt då man inte ska locka till sex utanför 

äktenskapet. Läroboken menar här att en del kvinnor ”känner säkert att den utgör ett 

skydd mot påträngande blickar. För andra kan slöjan i sig vara ett tvång som minskar 

den personliga friheten.”
89

 Jag skulle kunna låta detta passera men vad säger den här 

ytterst fåordiga beskrivningen om muslimer som människor. För det första så uppmanar 
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mötet mellan människor till sex och detta till utomäktenskapligt sex. För det andra så 

uppmanar klädsel som inte skyler kroppens behag till påträngande blickar från män, 

vilket också är underförstått. Det kan ses som övertolkning men det är också tydligt att 

det just är koloniala föreställningar som representeras. Och detta i enlighet med Loomba 

som menar att koloniala föreställningar om österlandets människor just handlar om 

deras promiskuösa natur och dess farliga män
90

. Just att slöjan antingen kan ses som 

skydd eller som inskränkande förstärker också analysen av lärobokens syn på slöjan 

som en typiskt västerländsk syn. Det vill säga att just slöjans döljande effekt förstärks. 

 Om dagens situation beskriver läroboken att i vissa extrema fall får kvinnor inte 

arbeta eller utbilda sig men att det inte är så i de flesta muslimska länder. De menar att 

kvinnor där kan ha ”höga befattningar inom både politik och näringsliv, även om det 

inte är särskilt vanligt.”
91

 Det kan vara viktigt att medvetandegöra att de exempel på 

jämlikhet som används är sådant som kommit att representera modernitet och 

jämställdhet i väst. Helst i en tid då man i det svenska samhället pratar om att kvinnor i 

större utsträckning borde sitta i styrelser och kvoteringstankar är på tapeten.  

 Läroboken beskriver rangordningen inom den muslimska familjen som att fadern har 

högst rang och i vissa fall kan även sonen eller sönerna ha högre rang än modern. 

Äktenskap, menar författarna, bestäms oftast av dotterns fader. Avsnittet Kvinnornas 

situation avslutas med att bokens författare väljer att påpeka att ”många flickor och 

kvinnor upplever de muslimska reglerna som en stor trygghet, som ger frid och balans i 

deras liv.”
92

 I sammanhanget låter det som att muslimska kvinnor upplever sin 

underkuvade position som en trygghet som ger frid och balans. Meningen är kryptisk 

och det är såklart svårt att förstå vad läroboken menar med just detta. Men jag anser att 

det klart visar på en motvikt till det västerländska samhället och då i enlighet med 

Mohanty då det är underförstått att den fria västerländska kvinnan
93

  aldrig skulle gå 

med på sådana strukturer. 
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3.1.2 Övrig text 

Bland målen för islam-kapitlet som är uppstaplade på kapitlets förstasida står det att 

eleven ”ska kunna redogöra för kvinnosynen inom islam.”
94

 Läroboksförfattarna hävdar 

här att det finns en specifik och utstuderad kvinnosyn inom islam. Författarna tillskriver 

på detta sätt religionen islam essentiella karaktärsdrag.  Sådana oföränderliga 

karaktärsdrag som enligt Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn går att spåra tillbaka till den 

moderna rasismens födelse
95

. 

 Under rubriken Sharia – den muslimska lagen står det att denna lagens straff är 

mycket hårda, att ”en kvinna som varit otrogen kan straffas med döden genom stening 

(men då måste det finnas minst fyra vittnen till brottet).”
96

 Det förklaras i anknytning till 

detta att det i muslimska länder debatteras huruvida man ska ha sharia eller ”världsliga 

lagar, som inte bestäms av religionen, som bland annat i Sverige.”
97

 Frågorna som 

författarna ställer i samband med avsnittet om sharia frågar vad sharia är samt ”på vilket 

sätt är den annorlunda än till exempel lagarna i Sverige?”
98

 Detta är ett tydligt exempel 

där muslimer blir ett offer för vad Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn kallar västerlandets 

negativa spegelbild
99

. Först ges ett exempel på ett grymt och patriarkalt lagsystem och 

sedan jämförs det med ett svenskt lagsystem. Det som är underförstått här är inte bara 

på vilket sätt det i enlighet med Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn förstärker det 

västerländska självförtroendet och legitimerar kolonialismen som moderniserande och 

frigörande
100

, utan också hur den målar upp en bild av islam som en omodern och grym 

religion. Och detta i motsats till västerlandet. I kapitlets sammanfattning beskriver 

författarna kvinnornas, i västvärlden, omdiskuterade situation. De menar då att många 

muslimska kvinnor inte uppfattar sig som förtryckta men att det också finns de som gör 

det, att skillnaderna är stora muslimska länder emellan. Huruvida muslimska kvinnor 
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upplever sig som förtryckta eller inte blir inom den här analysens kontext oväsentlig. Då 

västvärlden bestämt att de är förtryckta av den muslimska mannen spelar det ingen roll 

hur den muslimska kvinnan upplever situationen. Upplever hon sig inte förtryckt så 

beror det på att hon inte på ett adekvat sätt kan förstå sin egen situation vilket i sin tur 

bara spär på den västerländska synen av det muslimska samhället som omodernt och 

outvecklat, styrt av uråldriga traditioner som till mångt och mycket liknar traditioner i 

”Sverige för bara hundra år sedan”
101

 

3.1.3 Bilder 

Den bild som i läroboken porträtterar kvinnor visar tre kvinnor med rosa slöjor. 

Slöjorna är en form av hijab där inte ansiktet är täckt. I bildens förgrund visas en kvinna 

som läser koranen. Vinkeln gör att hennes ansikte inte syns. Bildens fokus ligger på 

koranen vilket gör att de två kvinnorna i bakgrunden har suddiga ansikten. Bildtexten 

säger: ”Även muslimska kvinnor läser i koranen. Ofta får vi dock bilden av att det 

enbart är män och pojkar som ber och läser koranen. Varför är det så, tror du?”
102

 Man 

kan tolka detta som att läroboken försöker hindra osanna fördomar genom att peka på en 

jämlikhet i religiositet men jag menar att denna bild bara förstärker den postkoloniala 

föreställningen om den österländska kvinnan. Bilden visar tre kvinnor, de är alla 

ansiktslösa, en bild som Yegenoglu menar är karaktäristisk
103

.  

3.2 Religion A 2000 

I Läroboken beskrivs kvinnans situation i anknytning till rubriken Familjen. Under 

rubriken utmålas också problemsituationer som uppmanar till diskussion. I övrig text 

nämns kvinnor, i läroboken, endast två gånger och då i anknytning till rubriken 

Lagarna. Utöver detta finns två bilder som porträtterar kvinnor och en bild som 

behandlar kvinnlighet  

3.2.1 Huvudtext 

Läroboken berättar att männens roll, enligt koranen, är att vara ansvariga för kvinnor 

och barn. Islam tillåter månggifte men detta menar man är ovanligt. ”Det innebar på 
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Muhammeds tid att de flesta kvinnor blev försörjda.”
104

 Det första som förklaras om 

islam är att det inom religionen finns tydliga könsroller. Dessutom är könsrollerna av 

den naturen att de är typexempel på västs uppfattning av omoderna könsroller. Detta 

förklarar läroboken genom att hänvisa till händelser som skedde på 600-talet och att 

detta då hade varit till kvinnors fördel. Det finns enligt min tolkning en antydan till att 

det muslimska samhället stått still sedan 600-talet och att även om könsrollerna för oss 

är otidsenliga så betydde det en enorm förbättring för kvinnor än vad de hade det innan 

dess. Västs överlägsenhet är här enligt min mening underförstådd och muslimska 

kvinnor sätts i motsats till västs självständiga, fria och moderna kvinnor
105

. 

 Författarna menar att kvinnor inte har samma religiösa krav på sig som män. Detta 

hänvisar man till att kvinnor anses psykiskt svagare än män. Författarna menar att trots 

att koranen likställer män och kvinnor finns ändå skillnader. Här exemplifierar man med 

arvsrätten där kvinnor bara har rätt till hälften av vad en man har rätt till. Författarna 

menar att skillnaden motiveras av mäns och kvinnors olika uppgifter, att män har det 

ekonomiska ansvaret. Som läsare och dessutom som svensk är det nära tillhands att 

jämföra den egna livssituationen med den som läroboken målar upp. De svenska elever 

som läser detta tycker säkert att detta är uråldriga könsroller. Vissa kanske till och med 

ägnar en tanke åt de stackars muslimska kvinnorna som måste leva mitt i denna 

ojämställdhet. Återigen tillskriver läroboken islam värderingar och könsroller som från 

ett svenskt håll ser väldigt uråldriga och gamla ut, och Sverige och västvärlden ser 

återigen väldigt modern och steget före i jämförelse.  

 Inom islam är sexuella förbindelser endast tillåtna inom äktenskapet. Av den 

anledningen menar författarna att kvinnor och män hålls åtskilda så mycket som 

möjligt. De menar att ”även om sekulariseringen gör det svårare präglar det fortfarande 

den muslimska kulturen.”
106

 Synen på muslimer som promiskuösa går att spåra tillbaka 

till kolonialtiden
107

 och den bild som målas upp kan också tolkas som att muslimer varit 

tvungna att tillverka regelverk för att tygla sin översexualitet. Resultatet blir att den 

sexuella fixeringen kopplad till islam kvarstår även om dess skepnad förändrats något. 
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Det kan även anses som underförstått att författarna menar att sekularisering innebär 

modernisering och att denna modernisering möter motstånd av de gamla traditioner som 

präglar islam. Eftersom sekularisering är en form av modernisering borde det inte vara 

självklart att muslimska samhällen måste gå samma väg i sin samhällsutveckling. Det 

ligger förstås nära tillhands att använda västerländska symboler för modernisering i 

betraktandet av ett annat samhälle, samtidigt som det förväntas gå i samma fotsteg, i en 

på förhand utstakad västerländsk moderniseringsväg. 

 Enligt läroboken får kvinnor inte vara utmanande klädda och att detta ”ofta lett till att 

kvinnorna bär slöja och döljer kroppen i vida kläder.”
108

 Författarna menar att en 

muslimsk kvinna enligt koranen och traditionellt bör bära muslimsk klädsel. Vidare 

menar de att fundamentalistiska muslimer anser att slöja ska bäras utanför hemmet men 

att detta i koranen inte påbjuds. De menar att ”en muslimsk kvinna kan se slöjan som ett 

skydd och ett bevis på sin tro”
109

 Det här är, enligt mig, en tydlig västerländsk syn på 

slöjan. Yegenoglu menar att väst drar likhetstecken mellan slöjan och att dölja något, 

skymma något
110

. I läroboken menar man att den döljer kroppen, att den kan ses som ett 

skydd. Viljan att förklara detta plagg är stark och enligt Yegenoglu handlar det om att 

avslöja kvinnan, förklara henne och på så sätt utöva makt på henne och äga henne
111

. 

 Till kapitlet presenteras fem problemsituationer. Tre av dessa berör kulturkrockar där 

muslimska kvinnor är inblandade. Den första problemsituationen handlar om 

omskärelse. Där informeras först om att koranen inte nämner omskärelse, att sunna 

rekommenderar den för pojkar men inte för flickor, att omskärelse för flickor 

praktiseras främst i Östafrika men att ”de rättslärda rekommenderar den i dess 

lindrigaste form.”
112

 Läsaren informeras därefter om att kvinnlig omskärelse är 

förbjuden i sekulariserade länder. Det som läsaren med kamrater därefter ska samtala 

om är: ”vilka problem kan en muslimsk familj möta i Sverige?”
113

 Den andra 

problemsituationen berör en muslimsk flicka som inte, för sina föräldrar, får följa med 

på klassresa. Resan är obligatorisk. Den tredje problemsituationen beskrivs på följande 

sätt: ”Du ska göra praktik under sex veckor på ett stort sjukhus. Av din vårdlärare får du 
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i uppgift att göra en lista på känsliga situationer som kan uppstå om du på din avdelning 

får in en muslimsk kvinna. Skriv i punktform och ange lösningar.”
114

 Dessa 

problemsituationer kan ses som ett sätt att överbrygga kulturskillnader och en 

tankeställare inför kulturkrockar. Dock kan detta tolkas som en positivistisk syn på 

mötet mellan islam och väst och att dessa problemsituationer har rötter i det som 

Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn menar är en del av den moderna rasismen
115

. Dessa 

problemsituationer kan ses som en beskrivning av ”krocken” när islam möter det 

demokratiska Sverige och det öppna västerländska samhället. Föreställningarna som 

ligger till grund för dessa problemsituationer kanske säger mer om läroböckerna och om 

vårt samhälle än vad det säger om människorna man vill förklara. Dessa 

problemsituationer kan anses skapa en bild av essentiella och oföränderliga skillnader 

mellan två kulturer. Detta samtidigt som den krockande kulturen blir, som Eriksson, 

Eriksson Baaz & Thörn uttrycker det, en negativ spegelbild som höjer det västerländska 

självförtroendet
116

. 

3.2.2 Övrig text 

I övrig text nämns kvinnor bara två gånger. Under rubriken Lagarna berättar författarna 

att ”barn och ungdomar, speciellt pojkar, går i koranskolor. Många lär sig hela koranen 

utantill.”
117

 Den andra gången skriver de: ”Enligt Sharia ska en otrogen kvinna stenas 

till döds, men det måste finnas fyra vittnen till brottet.”
118

 Det blir, anser jag, tydligt att 

författarna inom ramen för läroboken vill ta upp frågor om könsroller på ett och samma 

ställe. Men de två gånger som kvinnor nämns i den övriga texten bidrar också till den 

bild som porträtteras i läroboken. Det första citatet berättar att det speciellt är pojkar 

som går i koranskola och den andra berättar om muslimskt regelverk och på vilket sätt 

det gör skillnad på kön. Här är det igen åtskillnaden mellan könen som är i fokus i 

lärobokens beskrivning och, jag som läsare, blir lämnad med en ganska onyanserad bild 

av muslimska könsroller eftersom inget alternativ erbjuds.  
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3.2.3 Bilder 

Bokens första bild som visar unga flickor visar även pojkar. Åtskilda, i ring, sitter de 

och läser ur koranen. Flickorna har färgglada kläder och bär hijab, slöja som täcker hår 

och axlar. Bildtexten lyder: ”Den som läser sitter ner. Koranen vilar på särskilda 

koranställ som då ’lyfter orden till hjärtat.’”
119

 Denna bild kanske inte utmärker sig 

speciellt men det kan vara värt att anmärka på att även här hålls pojkar och flickor 

åtskilda och ett alternativ till detta skulle vara välkommet. 

 Den andra bilden porträtterar inte en kvinna utan Fatimas hand och bildtexten säger 

att: ”Fatima var dotter till Muhammed och Khadidja. Hon födde sönerna Hassan och 

Husain och blev därmed stammoder för profetens alla manliga efterkommande. Främst 

shiiterna vördar henne men även för andra muslimer har hon betydelse som en av de få 

kvinnliga förgrundsgestalterna inom islam. Fatimas hand är en vanlig skyddssymbol i 

muslimska länder.”
120

 Den här bilden blir, enligt mig, ett tydligt försök att visa en annan 

bild av kvinnor inom islam. Det verkar som att läroboken vill visa att även kvinnor kan 

vara betydelsefulla inom islam. Dock trycker också läroboken på att den här är en av få 

symboler och tillintetgör då, enligt mig, också detta försök till en alternativ bild än den 

som läroboken i övrigt visar.  

 Den tredje och sista bilden som porträtterar kvinnor visar tre kvinnor. Det står en 

kvinna och tittar in i kameran och bakom henne står två kvinnor. Kanske är bilden tagen 

i Iran då de två kvinnorna i bakgrunden har chador på sig. Man kan inte se ansiktet på 

någon av dem då den ena står bakom kvinnan i förgrunden och den andre döljer sitt 

ansikte med händerna. Kvinnan i förgrunden bär hijab, håller några pappersark i ena 

handen och håller i en mobiltelefon mot örat med den andra handen. Hon har smink och 

rött läppstift på sig. Bilden kan ses som väldigt symbolisk. Till skillnad från kvinnorna i 

bakgrunden som är ansiktslösa så är kvinnan som tittar in i kameran, och som också är 

bildens centrala punkt, allt annat än ansiktslös. Hon bär smink, pratar i mobiltelefon 

samtidigt som hon håller pappersark i famnen. Bilden visar därmed kontrasten mellan 

det ”gamla och traditionsbundna”, i form av de två kvinnorna i heltäckande chador, och 

”det moderna” i forma av kvinnan med smink och mobiltelefon. Valet av denna bild kan 

ses som att läroboken vill visa på att den muslimska kulturen inte nödvändigtvis präglas 

av gamla traditioner och brist på ”nytänkande”. Den ”moderna kvinnan” iklädd de 
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symboler som till viss del kan anses typiska för västerlandets kvinnor, tycks visa det 

motsatta, och ta avstånd till de två andra kvinnorna. Mobiltelefonen visar möjlighet till 

socialt kontaktnät och pappersarken visar på läskunnighet, kanske hon studerar och kan 

göra karriär. Hon bär smink vilket kanske inte är något uppseendeväckande men även 

detta måste förstås på det sätt som det utgör en kontrast till de två andra kvinnorna i 

bilden. Yegenoglu menar att från ett västligt perspektiv får just slöjan stort fokus i synen 

på kvinnan inom islam
121

. De två heltäckande kvinnorna i bilden kan ses som urtypen 

för västs syn på den muslimska kvinnan. Kontrasten mellan de två heltäckande 

kvinnorna och kvinnan med mobiltelefon kan tolkas som att kvinnan med de moderna 

symbolerna har närmat sig ”friheten”. Det kan även tolkas som att närmandet av ”frihet” 

visar på närmandet av modernitet ur ett västligt perspektiv. Detta kan då ses som ett 

tecken på att den västliga ”friheten” är den sanna friheten och den sanna moderniteten, 

och något som alla förväntas sträva mot. Det kan ses som ett indirekt sätt att höja det 

västerländska självförtroendet genom att samtidigt visa de två heltäckande kvinnorna 

som på så vis symboliserar bilden av den förtryckta muslimska kvinnan. 

3.3 Religionskunskap för gymnasiet kurs A 

Förutom vid två tillfällen förpassas frågor och spörsmål rörande kvinnors situation och 

kvinnor till rubriken Kvinnans ställning. Utöver detta presenteras två bilder där kvinnor 

porträtteras. Inga bilder där män, i närbild porträtteras, finns representerade i läroboken.  

3.3.1 Huvudtext 

Läroboken börjar under rubriken Kvinnans ställning med att problematisera västs bild 

av den muslimska kvinnan och menar att den ofta uppfattas som en mansinriktad 

religion av väst. Författaren exemplifierar västs uppfattning med det för män tillåtna 

månggiftet, skilsmässan som är svårare för kvinnor, kvinnans undanskymda 

gudstjänstplats och kvinnlig omskärelse som enligt författaren inte är någon islamisk 

sed. Författaren skriver: ”Och visst lever många kvinnor i islamska länder i en 

underkuvad position. Men som vi ska se har muslimerna en annan syn på dessa 

frågor.”
122

 Jag får uppfattningen att läroboken och författaren vill slå hål på myter om 

islam och vill därför bemöta läsarens möjliga fördomar och uppdatera den bild av islam 
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som västvärlden enligt författaren har. Det är dock inte helt oproblematiskt att 

författaren väljer just dessa punkter och bara dessa punkter. Just dessa mätpunkter 

skulle kunna ses som problematiska ur en jämställdhetssynpunkt. Då Sverige och 

västvärlden oundvikligen kommer att se mycket bättre ut i jämförelse blir resultatet att 

muslimer än en gång får agera som det Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn kallar västs 

negativa spegelbild
123

. Jag anser dessutom att författaren förstärker denna uppfattning 

genom att hävda att muslimer har en annan syn på kvinnors underkuvade position. Detta 

genom att läroboken först slår fast att många kvinnor i islamska länder visst lever ”i en 

underkuvad position”
124

 och sedan menar att muslimer har en annan syn detta. Man 

skulle då kunna tolka det som att kvinnors underkuvade position tillåts fortsätta då 

muslimer har ett annat sätt att se på dessa frågor, att en underkuvad position inte är 

underkuvad i den muslimska världen på det sätt den hade varit i en annan del av 

världen. 

 Om månggifte hänvisar författaren förklaringen till 600-talet, krigen då och bristen på 

män som följd. Författaren menar att månggifte var ett sätt för kvinnor att få 

försörjning. Författaren menar att det idag är ovanligt och hänvisar detta till koranen och 

hur den säger att en man måste kunna behandla alla fruar lika. Det finns, enligt mig, ett 

problem med att hänvisa förklaringar till händelser som skedde för över 1500 år sedan, 

Det kanske kan ses som nödvändigt att ge någon form av förklaring till de orättvisor 

som finns men vad jag intresserar mig för i den här uppsatsen är vilken effekt det som 

skrivs får för porträttet. Det går att tolka detta skapar en bild av muslimer som ett folk 

vars utveckling stått still. För även om författaren hävdar att det sällan sker så blir detta 

på ett samhälle som i lag gör skillnad på män och kvinnor. 

 Om skilsmässa menar läroboken att muslimer betonar att det är svårt även för en man 

att ta ut skilsmässa och att brudgåvan kan skapa ”stora ekonomiska svårigheter”
125

 för 

mannen om han skulle vilja skilja sig. Författaren verkar här vilja visa att det är svårt 

även för män att skilja sig och att det är mer jämställt än vad det först kan verka. Dock 

sätter detta ett värde på den muslimska kvinnan, ett värde som mäts i pengar. Som att 
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män inom islam måste tänka två gånger innan de skiljer sig då det kan komma att 

innebära en dyr historia.  

 Slöjan används, enligt läroboken, av samma anledning som man skiljer män och 

kvinnor i moskén. Det beror på en önskan att hålla isär könen. Författaren fortsätter med 

att det i många islamska länder är ovanligt att bära slöja, särskilt bland unga. Slöjan kan 

då vara en symbol för att man tar sin tro på ”nytt och djupare allvar.”
126

 Man skulle 

kunna se detta som att slöjan här blir en symbol för omoderna könsroller när läroboken 

hänvisar dess funktion till åtskillnad av könen. Samtidigt blir valbarheten av slöjan ett 

tecken på modernisering av det muslimska samhället så skulle man då kunna tolka detta 

nya och djupare allvar som att den muslimska kvinnan kan välja att antingen gå mot 

mer traditionella och gammalmodiga könsroller eller att välja att ta av sig slöjan och 

istället gå den moderna vägen. Värt att anmärka på här är att den avslöjade muslimska 

kvinnan också är den moderna muslimska kvinnan, inte tvärt om. Denna vilja att ta av 

den österländska kvinnan hennes slöja stämmer väl överens med det Yegenoglu menar 

genomsyrar västerländskt fokus på slöjan
127

. 

 ”Det går alltså att hävda att islam inte alls är så kvinnoförtryckande som 

västerlänningar ofta tror”
128

, att islams principer möjliggör jämställdhet. Men då islam 

växt fram i ett patriarkalt samhälle skapar dess traditioner en undanskymd plats för 

kvinnan. Författaren menar att så länge den stora massan av manliga muslimer är nöjda 

med traditionen är det svårt att ändra på de traditionella strukturer som finns. Återigen 

blir islam inom läroboken en symbol för uråldrig tradition och ovilja till modernisering 

och detta då i implicit motsats till västerlandets kvinnor som är ”välutbildade, moderna, 

med kontroll över sina egna kroppar och sin sexualitet, samt med ’frihet’ att fatta sina 

egna beslut.”
129

 Författaren avslutar med att säga att kvinnans ställning inom islam 

liknar mycket den inom kristendomen. ”I grunden är det kanske inte så stor skillnad 

mellan kvinnans situation i islam och kristendom som många kristna gärna vill tro.”
130

 

Den svenska eleven som är lärobokens målgrupp skulle kunna vara kristen men är det 
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antagligen inte. Av den anledningen har den svenska eleven också möjlighet att 

distansera sig från kristendomen som religion då den inte är representativ för den 

enskilde eleven. Kristendomen är också, för oss i Sverige, välkänd och en del av vår 

historia och vi har av den anledningen en bättre förståelse för vad den innebär. Även om 

kristendomen har stark koppling till västs historia så representerar kristendomen inte 

oss, västerlänningar, som grupp och kristna traditioner är inte synonymt med 

västerlandets traditioner. Vi har däremot inte samma möjlighet att distansera oss från 

islam eller för den delen förstå den på samma sätt som vi förstår kristendomen, och 

liknelsen blir då inte riktigt rättvis.  

3.3.2 Övrig text 

I den övriga texten omnämns kvinnor endast vid två tillfällen. Första gången är i början 

av islam-kapitlet i anknytning till rubriken Profeten Muhammed. Här berättas kort att 

Muhammed gifte sig med en rik änka. Den andra gången kvinnor omnämns är i 

diskussionsunderlaget som avslutar kapitlet.  Där ställs frågan: ”kan en modern, 

jämställd kvinna vara muslim? Vilka tycker du har rätt i debatten om islamisk 

kvinnosyn? Varför det?”
131

 Det blir tydligt med tanke på detta att läroboken medvetet 

förpassar frågor om könsroller till rubriken Kvinnans ställning. Även om läroboken i 

ord visat på hur det inom islam är möjligt med jämställdhet så förknippas människorna 

kopplade till religionen konsekvent med gamla traditioner och ovilja till modernitet. Det 

blir därför svårt för en läsare att förstå när denna jämställdhet praktiseras.  

3.3.3 Bilder 

Det finns i lärobokens islam-kapitel två bilder som visar kvinnor. Båda erbjuder en 

närbild på en enskild kvinna. Den första bilden visar en extrem närbild av en kvinna 

hållande någon form av duk som täcker allt. Hon håller duken så att den skymmer 

hennes ansikte. Hennes ena öga, som tittar rakt in i kameran, är det ända hon inte 

skymmer med duken. Bildtexten problematiserar västvärldens uppfattning om slöjan 

som en symbol för förtryck och säger: ”Är slöjan en symbol för manligt förtryck eller 

ett skydd mot sexuella trakasserier? Ett uttryck för otidsenliga traditioner eller för 

medvetenhet och förnyelse. Även bland övertygade muslimer går åsikterna isär.”
132

Det 

finns en medvetenhet om problematiken kring västs uppfattning om islam i den här 
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bilden. Jag kopplar den till Yegenoglu som menar att kvinnan i öst är förknippad med 

slöjan och att den representerar ett döljande av någonting
133

. Bilden visar just en kvinna 

som ser bildens beskådare men som själv inte blir sedd.  

 Den andra bilden visar Indonesiens tidigare president Megawati Sukarnoputri. Hon 

har på bilden glasögon, halsband, är lätt sminkad och bär inte slöja. Bildtexten lyder: 

”Många ser henne som bevis för att kvinnor kan göra karriär i islamska länder.”
134

 

Bilden visar symboler för status och modernitet och jag tänker då inte främst på hennes 

högt uppsatta position även om det är värt att påpeka att Sverige och västvärlden lägger 

stor vikt vid just sådan status, status som kvinnor kanske traditionellt inte haft, varken i 

Sverige eller någon annanstans. Hennes utseende och val av accessoarer är sådana som 

man för det mesta inte förknippar med muslimska kvinnor och kan ses som ett 

närmande av västligt utseende. Detta förstärker synen om att frihet kommer med 

lämnandet av det traditionellt muslimska och närmandet av det mer västerländska, något 

som även får länder som Sverige att framstå som en modern framgångssaga, världsbäst 

på modernitet och frihet. 

3.4 Religionskunskap A – om livsfrågor, religion och etik 

I läroboken, under rubriken Roller för det sociala livet beskrivs de inom islam rådande 

könsrollerna. Detta kommer i resultatet analyseras under rubriken Huvudtext. I 

läroboken behandlas kvinnan i övrigt under rubriken Klädval och Den gudomliga 

ordningen. I bild porträtteras kvinnan tre gånger och då tillsammans med män. Bilderna 

är tecknade. Till varje rubrik i läroboken tillkommer diskussionsunderlag.  

3.4.1 Huvudtext 

Under rubriken Roller för det sociala livet menar läroboken att om alla människor följer 

”instruktionsboken Koranen”
135

 skulle det inte finnas konflikter inom familjen. ”Barnen 

skulle lyda sin mor och hustrun skulle respektera sin man.”
136

 Det sistnämnda citatet 

implicerar ett maktförhållande inom den muslimska familjen. Jag tolkar detta som att 

läroboksförfattarna valt att byta ut ordet lyda till att respektera när de förklarar 
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relationen mellan man och kvinna, att detta skulle göras då konflikter på så vis skulle 

undvikas förstärker denna analys. Det skulle kunna tolkas som att konflikter uppstår då 

kvinnan inte visar tillräcklig respekt för sin man.  

 Kvinnor skulle, om regelverket följdes, då umgås med kvinnor och män endast med 

män och ”frestelser till otrohet, svartsjuka, misshandel och skilsmässa undvikas.”
137

 

Man kan utifrån detta skapa sig en bild av vad läroboken förmedlar för bild av manligt 

och kvinnligt inom islam. Och även hur relationen däremellan ter sig. Jag har svårt att 

tänka mig att läroboken syftar till kvinnan när de använder orden svartsjuka och 

misshandel. Man skulle kunna tolka det utifrån Loomba som menar att den koloniserade 

mannen blivit synonym med grymhet
138

. Någon som trycker ner den koloniserade 

kvinnan och att mötet dessutom skulle leda till otrohet kan egentligen spegla både 

mannen och kvinnan. Om man helt tillämpar en postkolonial förklaring på detta skulle 

man kunna tänka sig att frestelser till otrohet syftar till kvinnan. Detta skulle i så fall 

förstärka den postkoloniala bilden av den koloniserade kvinnan som någon som är svår 

att tygla och detta då samtidigt som hon kräver räddning. Det sista kan man tycka är att 

dra analysen väl långt men samtidigt kan man se att postkoloniala föreställningar gör sig 

påminda. Jag skulle vilja koppla detta till föregående stycke då detta ger en än tydligare 

bild av vad konflikter inom familjen kan komma att leda till om respekten brister mellan 

familjens parter.  

 Läroboken menar att försörjning av familjen tillhör mannens plikter och skötsel av 

hemmet tillhör kvinnans, att om människor följde dessa praktiska råd skulle ”inget bråk 

om vem som ska göra vad uppstå.”
139

 Som diskussionsunderlag ställs frågan: ”Vad tror 

du om islams ’paketlösning’ för hur man ska leva?”
140

 Här anser jag att läroboken 

tillskriver islam könsroller som är synonyma med vad västvärlden skulle se som 

omodernt. Förutom att måla upp en bild av muslimer som outvecklade och enligt västs 

syn, omoderna kan man också se detta med Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn som 

menar att svartmålningen stärker det västerländska självförtroendet
141

. Detta genom att 
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visa på en situation som tydligt visar på ett beteende hos motparten som man själv 

förkastar. Islam blir då en negativ spegelbild
142

 eftersom religionen och dess utövare 

tilldelas svartmålande karaktärsdrag. 

3.4.2 Övrig text 

Under rubriken Klädval beskriver läroboken kvinnans klädsel och menar att den ska 

täcka hela kroppen, men inte ansikte och händer. Kläderna ska inte vara åtsittande och 

de får inte vara genomskinliga. Målet med klädseln menar man är att hon inte väcker 

uppmärksamhet samtidigt som hon döljer sina behag. ”Genom dessa klädregler 

underlättas koncentrationen på sociala uppgifter i det dagliga, samhälleliga livet”
143

. 

Läroboken förklarar här kvinnans klädsel och förklarar då också den muslimska 

kvinnan
144

. Läroboken avslöjar här den muslimska kvinnan, förklarar henne och utöver 

på detta sätt makt över henne. Det är just denna fokus på slöjan som ett döljande 

instrument, ett ting som gömmer eller skyler kvinnan, bevarar hennes hemlighet
145

 som 

Yegenoglu menar är typiskt för västs tolkning av slöjan. Läroboken fortsätter med att 

berätta att ”tanken är att om alla människor iakttar dessa regler kommer överfall och 

sexuella trakasserier att undvikas i det dagliga livet.”
146

 Återigen skapar läroboken en 

bild av den muslimska mannen som en farlig människa, en man som överfaller kvinnor 

om de inte skyler sig och gömmer sina behag. Det finns också en antydan om den 

postkoloniala föreställning om muslimer som sexuellt utlevande. En antydan om den 

promiskuösa natur som är grundläggande för muslimer
147

, något som Loomba menade 

var ett resultat av kolonialismen. I anknytning till texten citeras Sura 24.30 -31. 

Diskussionsunderlaget till rubriken Klädval lyder: ”Anpassar du din klädsel? Hur väljer 

du kläder vid olika tillfällen och varför (t.ex. i skolan, på fest, i stan)? Jämför ditt svar 

med dina klasskamraters.”
148

 Vad läroboken här önskar att elever ska diskutera är inte 

helt klart. Men jag antar att det då handlar om hur eleverna gör när de väljer kläder för 

olika situationer. Dock är det en problematisk situation som läroboken försätter läsaren 
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i. Man skulle kunna tolka detta som att den muslimska kvinnan väljer kläder av rädsla 

för den muslimska mannen och de svenska ungdomar som väntas diskutera detta har 

antagligen andra utgångspunkter när de väljer kläder inför olika situationer. Islam blir 

än en gång här också en negativ spegelbild och ett sätt att öka det egna, västerländska 

självförtroendet.  

 Under rubriken Den gudomliga ordningen beskriv denna ordning som att Guds 

budskap går via Muhammed till mannen som ger den till kvinnan som ger den till 

barnen. Läroboken gör här det som diskuterats tidigare angående denna lärobok. Den 

visar på den inbyggda hierarkin inom islam där kvinnan hierarkiskt är lägre än mannen. 

3.4.3 Bilder 

Den första bilden i lärobokens islam-kapitel visas i samband med rubriken Klädval. Här 

visas en man och kvinna i underkläder. De står vid varsin garderob och funderar på vad 

de ska ha på sig för kläder. Bilden är tecknad och det går inte att se var människorna 

kommer ifrån. Jag tolkar syftet med bilden som att likna muslimers val av kläder med 

hur vi väljer kläder i Sverige eller väst. 

 Den andra bilden visas i anknytning till rubriken Roller i det sociala livet. Läroboken 

skildrar en man och en kvinna som står rygg mot rygg. Bilden verkar syfta till att spegla 

mäns och kvinnors olika sysslor. Framför kvinnan respektive mannen finns tre bubblor 

där deras respektive sysslor är representerade. Kvinnans bubblor innehåller henne 

tillsammans med barn, i social situation med andra kvinnor och framför spisen. 

Mannens bubblor visar arbete som ger lön, social situation med andra män och soldater 

i krig. Om något så förstärker denna bild än mer den bild som läroboken systematiskt 

förstärker. De tydliga och för väst omoderna könsrollerna och mannens krigiska och 

farliga natur. 

 Den tredje bilden visas i samband med rubriken Den gudomliga ordningen och visar 

en koran som står öppen i ett ställ. Framför koranen står en man med höjt finger, 

framför honom står en kvinna med höjt finger och framför henne ett barn. Jag tolkar det 

höjda fingret som ett förmanande finger. Ett uppfostrande och varnande finger som inte 

bara visar på en hierarkisk ordning utan också porträtterar mannen som en förmyndare 

över kvinnan. 
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3.5 Människan och tron 

Förutom vid ett tillfälle behandlas kvinnor och deras situation under rubriken Familj 

och samlevnad. Islam-kapitlet avslutas med en intervju med en kvinnlig imam som 

verkar i Stockholm. Kapitlet innehåller totalt sju bilder. Två bilder visar endast kvinnor 

och en bild visar endast män. En bild visar både män och kvinnor tillsammans. Övriga 

bilder porträtterar inte människor.  

3.5.1 Huvudtext 

Under rubriken Familj och samlevnad berättar författaren att ”regler kring äktenskap 

och arv regleras av koranen.”
149

 Mannen, menar författaren, är skyldig att försörja 

familjen, förpliktigad att under fredagsbönen vara i moskén. Båda föräldrarna ansvarar 

för barnen, ”men kvinnan har huvudansvaret åtminstone under de första åren.”
150

 

Författarens ordval visar i någon mening på en medvetenhet hos honom. Detta genom 

att i större utsträckning visa på måsten och plikter hos den muslimska mannen och 

samtidigt implicera att krav även ställs på honom. Detta skulle kunna ses som en 

motvikt till den annars västerländska synen som brukar framställa kvinnan som hämmad 

och detta i likhet med Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn som menar att den österländska 

kvinnan ofta porträtteras som förtryckt av sin man
151

. I anknytning till detta menar 

författaren att kvinnor numera ofta har ”hög utbildning och yrkesarbetar i ökande 

grad.”
152

 Det syns också i och med detta att författaren applicerar symboler för 

västerländsk modernitet på muslimsk kultur. Och detta på det sättet som väst ofta får 

vara östs moderna motvikt eller negativa spegelbild
153

. kallar det Författaren menar att 

kvinnan har formell rätt till sin inkomst, att hon måste gifta sig med en muslim och detta 

medan mannen kan gifta sig utanför islam. Monogamt äktenskap är det vanliga men 

mannen har rätt att gifta sig med fyra kvinnor. Detta menar författaren måste godkännas 

av tidigare hustru/hustrur och alla måste kunna behandlas lika. När föräldrarna dör, 

”ärver döttrar hälften av det som söner ärver, men behåller allt för egen del. Sönerna 
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måste använda sitt arv till familjens försörjning.”
154

 Det blir tydligt att författaren är 

medveten om de argument som brukar användas för att påvisa ojämställdhet inom islam 

och försöker därför visa dessa från en annan vinkel. Dock förklarar författaren detta på 

något annorlunda sätt då han inte knyter det till händelser som skett under 600-talet utan 

istället visar på ett i någon mån utvecklat samhälle. I alla fall i linje med den modernitet 

som västvärlden föredrar.  

3.5.2 Övrig text 

Den kvinnliga imamen Suad Mohamed intervjuas. Hon är verksam på Södermalm i 

Stockholm. Suad har under fyra år läst islamologi i Jordanien och arbetar som 

”informatör med inriktning på ungdoms- och kvinnofrågor.”
155

 Hon har även läst islam-

kapitlet till läroboken och kommenterar det med att hon håller med om det mesta men 

att hon tycker att just Familj och samlevnad-avsnittet är väl förenklat. Även här visas en 

medvetenhet hos författaren som låter en muslimsk kvinna komma till tals och inte bara 

prata om islam och dess kvinnor utan också tillåts kommentera hans text. Just denna 

kvinna är heller inte bara muslim utan också en kvinna med egen historia och bakgrund 

som skiljer sig från andra muslimska kvinnor. Därför kan hon spegla en kvinna som inte 

bara är en tredjevärldenkvinna
156

 som Mohanty kallar det.  

3.5.3 Bilder 

Den första bilden visar ett pakistanskt bröllop. En flicka är bildens centrum. Det är dans 

och feststämning. Bruden och brudgummen sitter bredvid varandra. Bruden bär 

brudslöja och ingen av de andra kvinnorna på bilden bär slöja. Klädseln är i övrigt 

färgglad. Bildtexten lyder: ”Pakistansk bröllopsfest i Stockholm. Brudparet har fått 

imamens välsignelse i moskén på Södermalm och hennafesten inleder tre dagars 

bröllopsfest.”
157

 Den andra bilden visar fem slöjbeklädda flickor läsande koranen. 

Bildtexten lyder: ”studiet av Koranen är grundläggande i islamisk uppfostran. Bilden 

visar Koranstudium i en moské i Indonesien”
158

.Lärobokens tredje bild visar en bild av 

Suad Mohamed, också hon slöjbeklädd, i anknytning till intervjun med henne. Intervjun 
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som är den tillhörande texten analyseras under Övrig text. Vad jag anser blir tydligt när 

det kommer till dessa bilder är att det finns en viss medvetenhet i valet bland dem. 

Bilderna fångar människor som de är och detta utan att försöka visa på ett västligt 

inflytande, ett inflytande som visar på modernisering i linje med vad väst anser vara 

modernisering. Jag anser här att författaren på ett medvetet sätt visar på mångfald 

genom att porträttera muslimska kvinnor från olika världsdelar. Bilden frångår därför 

det Mohanty menar med väst skapar en enhetlig tredjevärldenkvinna
159

. Vidare genom 

att inte låta västs inflytande vara ett tecken på modernitet blir heller inte kvinnorna på 

bilderna det Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn kallar västvärldens negativa 

spegelbild
160

. Vad som jag tycker är anmärkningsvärt är att författaren, i text, ingenstans 

i lärobokens islam-kapitel behandlar slöjan. Den representeras bara i bild. Detta måste 

enligt mig vara medvetet från författarens sida då slöjan, som symbol i väst, kommit att 

spela en alltför viktig roll. Jag antar att detta följer lärobokens, i övrigt, relativt 

medvetna linje. Ingen förklaring räcker för att i västvärlden förklara detta plagg och det 

är därför symboliskt nog att bara visa slöjan på bild, buren av muslimska kvinnor. 
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4. Sammanfattande diskussion  
Med de tre underrubriker som utgör den här diskussionen försöker jag i var och en av 

dem diskutera de frågeställningar som utgör grunden för den här studien, samt knyta an 

dem till uppsatsens syfte. Studiens syfte har varit att belysa postkoloniala föreställningar 

i svenska läromedel. För att uppnå detta syfte har jag i den här studien valt att undersöka 

hur kvinnor inom islam framställs i religionskunskapsböcker för gymnasiet. De 

frågeställningar som använts har varit: 

 Vilket utrymme ges åt muslimska kvinnor i läroböckerna?  

 Hur yttrar sig spår av kolonialism i den förmedlade bilden?  

 Hur skiljer sig bilden av muslimska kvinnor läroböckerna emellan?  

4.1 Ett utrymme som speglar ett folk 

Alla läroböckerna väljer att behandla könsroller och kvinnans situation i ett för boken 

specifikt avsnitt. Man kan anta att det finns en medvetenhet kring detta då de flesta 

läroböckerna förpassar nästan all information om kvinnor och könsroller till just detta 

avsnitt. Det sker inte helt utan läckage och för två av läroböckerna tillkommer rätt 

mycket information om kvinnor och könsroller i andra delar av läroboken. I Mittpunkt 

Religionskunskap 1 presenteras mest information, av läroböckerna, om kvinnor i den 

övriga texten. Och i Religionskunskap A – om livsfrågor, religion och etik ger avsnittet 

om muslimers klädval mycket, av författarna, värderad information om islams män och 

kvinnor.  Problemet här är att när man som läsare väl kommer till avsnittet som avser att 

behandla könsroller och kvinnans situation så har man redan lyckats skapa sig en bild 

av muslimska kvinnor, och könsroller.  

 Det finns också ett problem i att försöka måla upp en bild av den muslimska kvinnan. 

Faran är att det kan komma att skapas det som Mohanty kallar en enhetlig 

tredjevärldenkvinna
161

. Uppgiften kan tyckas vara omöjlig från första början att måla 

upp en bild av hur könsroller ter sig inom ramen för en religion som en stor del av 

världens befolkning anses tillhöra. Då det kan tyckas vara självklart att kvinnans 

situation ter sig olika på olika platser i världen och att andra krafter än just endast 
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religiositet står bakom den. Därför anser jag att det finns ett problem med just att låta ett 

sådant avsnitt finnas med i läroböckerna. Och detta problem uppstår också, som jag har 

visat, mer eller mindre i alla läroböckerna. Grova generaliseringar där uppgifter från 

olika delar av världen blandas präglar de flesta av läroböckernas beskrivningar. Detta 

sker självklart i större och mindre utsträckning med resultatet att bilden av kvinnor i 

muslimska länder ser olika dåliga ut.  

 Dock finns det såklart anledning till just sådana avsnitt. Då kvinnans situation i 

muslimska länder är högst omdiskuterad i västvärlden finns en anledning till att 

uppdatera bilden. Och då genom att just bemöta de fördomar som finns. Det som dock 

krävs för att ett sådant avsnitt ska kunna fungera är då att man inom ramen för avsnittet 

också ger en nyanserad bild av just kvinnor och inte förstärker den redan rådande 

bilden. Vilket är något som läroböckerna till stor del gör.  

 Jag skrev i början av uppsatsen att det inte gick att studera porträttet av kvinnor i 

läroböckernas buddhism- och hinduismkapitel. Detta då läroböckerna inte porträtterade 

kvinnor inom buddhism och hinduism till den grad att det skulle finnas tillräckligt 

undersökningsmaterial. Detta är självklart intressant och då i relation till att samma 

läroböcker alla porträtterar muslimska kvinnor. Läroböckerna väljer alltså att göra på ett 

annat sätt när det kommer till islam än vad man valt att göra när det kommer till 

hinduism och buddhism. Även om de slutsatser angående detta blir spekulativa så finns 

det ändå anledning att stanna upp och fundera kring varför läroböckernas författare 

handlar som de gör. Läroböckerna verkar vilja uppdatera bilden av muslimska kvinnor, 

ge en mer nyanserad bild och en motvikt till de fördomar som verkar råda i Sverige och 

västerlandet idag. Min hypotes är att läroboksförfattarna inte anser att detta är 

nödvändigt när det kommer till buddhism och hinduism. Man skulle kunna tänka sig att 

det vore viktigt att lyfta upp kvinnor ändå då det annars finns risk att de skyms undan 

och glöms bort. Men kvinnor får sedermera endast utrymme då de på något sätt är offer 

för den koloniserade mannen eller offer för våra fördomar. Och detta hade kanske inte 

varit något problem om det inte varit så att den koloniserade kvinnans offerstatus varit 

en seglivad kolonial fantasi
162

. En fantasi som gavs bränsle då läroböckerna i många fall 

förstärkte de rådande fördomarna om muslimska kvinnor istället för att försvaga dem. 
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4.2 I skuggan av kolonialismen 

Vad som för mig blir tydligt vid analysen av dessa läroböcker är hur postkoloniala 

föreställningar i allra högsta grad är levande. Läroboksförfattarna finner anledning att 

skriva om kvinnans situation inom islam. Det verkar även alla utgå från de fördomar 

som, i västvärlden, finns just om kvinnors ställning inom islam. Alla läroböckerna 

verkar också vilja ge en mer nyanserad bild av muslimska kvinnor och deras ställning, 

uppdatera den västerländska bilden av österlandets kvinnor. I Religionskunskap för 

gymnasiet kurs A och Mittpunkt Religionskunskap 1 börjar författarna de avsnitt som 

berör kvinnans ställning inom islam med att med exempel visa på den typiska 

västerländska synen på muslimska kvinnor. Det finns så klart anledning att göra på detta 

sätt då de fördomar som läroböckerna försöker slå hål på är riktiga fördomar. Men det är 

inte helt problemfritt att agera på detta sätt. Det tillkommer ett löfte med detta 

tillvägagångssätt, ett löfte om en ny och uppdaterad bild som kommer att sprida nytt ljus 

på muslimska kvinnor. Faran ligger i på det sätt som den österländska kvinnan återigen 

blir förklarad. Enligt Said så har en aspekt av västs erövring av österlandet varit genom 

att förklara det
163

. Det andra problemet med detta är på vilket sätt läroböckerna tar 

motståndarens kritik och vänder den till sin fördel och på detta sätt visar på förbättring, 

på hur man kommit längre än den typiska västerländska synen och på vilket sätt man 

inte längre är en del utav den.  

 Det andra sättet som kolonialismen gör sig påmind i läroböckernas beskrivningar av 

den muslimska kvinnan är på vilket sätt muslimska könsroller representeras som 

förlegade. Islam blir på detta sätt det Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn kallar en negativ 

spegelbild av väst
164

, att islam blir en symbol för det förlegade och hur det finns en 

ovilja till förändring och nytänkande hos muslimer. I Mittpunkt Religionskunskap 1 

liknar man till exempel muslimska könsroller vid Sverige ”för bara hundra år sedan”
165

 

och i Religionskunskap A – om livsfrågor, religion och etik visar man övertydligt på 

könsroller som klart strider mot det som anses modernt i Sverige. Det som också är 

faran med just detta är att man skapar egenskaper som blir essentiella, det vill säga 
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oföränderliga vilket läroböckerna gör när de tillskriver islam förlegade värderingar och 

könsroller som på ett uppenbart sätt strider mot vad som anses modernt i väst. Genom 

att presentera könsroller som väntas gälla för islam blir dessa värderingar och könsroller 

också en del av islam, en del av dess kärna, essensen av islam. Något som Eriksson, 

Eriksson Baaz & Thörn menar har kommit att bli karaktäristiskt för den moderna 

rasismen
166

. Islam blir också porträtterat som omodernt i det sätt som läroböckerna 

använder typiska västerländska symboler för modernitet och jämställdhet och applicerar 

dem på en enhetlig muslimsk kultur. Tecken på jämställdhet blir på detta sätt kvinnor 

som utbildar sig, får höga positioner inom politik och samhällsliv, bär smink eller väljer 

bort slöjan. Då dessa är områden som länder som Sverige ligger just i framkant inom 

blir därför den skapade bilden av muslimer återigen den att de ligger långt efter 

västvärlden i frågor om jämställdhet och samhällsutveckling. I Religionskunskap för 

gymnasiet kurs A menar författaren till exempel att muslimska kvinnor visst är 

förtryckta men att de ser på detta ur en annan vinkel. Detta skapar en bild av att 

muslimer inte ser sig som förtryckta eftersom de inte fullt ut förstår sin egen situation. 

Västvärlden speglar på detta sätt en modern förgrundsfigur och ledsagare som muslimer 

alltid ligger steget efter.  

 Den postkoloniala föreställningen om den koloniserade kvinnan som förtryckt av den 

koloniserade mannen gör sig också påmind i läroböckernas beskrivningar. Ofta kommer 

det i uttryck av kvinnan som ett offer för traditionella könsroller som upprätthålls av 

den stora massan manliga muslimer. Men inom ramen för dessa traditionella könsroller 

målas också ofta upp en bild av den muslimska mannen som grym och tanken om att 

kvinnan då behöver räddas från honom blir underförstådd. I extrema fall som i 

läroboken Religionskunskap A – om livsfrågor, religion och etik porträtteras mannen 

som krigisk och benägen till överfall och sexuella trakasserier om inte kvinnan skyler 

sin kropp. Ofta gör sig denna bild påmind just i avsnitt som behandlar muslimsk klädsel 

och på vilket sätt den hindrar övergrepp könen emellan.  

 Förutom i läroboken Människan och tron, som inte nämner slöjan alls, 

överensstämmer den porträtterade bilden av slöjan med den som Yegenoglu menar 

präglar bilden av slöjan i väst. Slöjan blir här synonym med ett instrument som döljer 
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eller skyler någonting
167

. Ofta visas det faktum att den kan väljas bort som ett tecken på 

modernitet vilket förstärker bilden av att den står för något traditionellt som förtrycker 

kvinnor. I dessa fall kan man tolka in ett frihetsutövande i att välja bort slöjan och att 

detta också blir en symbol för att närma sig ett mer västerländskt sätt att leva vilket i sin 

tur innebär ett mer modernt och fritt levnadssätt.  

4.3 Likheter och skillnader i porträttet 

För en läsare av den här studien kan det säkert verka som att de studerade läroböckerna 

är fulla av postkoloniala föreställningar om islam och muslimer. Det är därför viktigt att 

påpeka att även om spår av kolonialism återfinns i alla läroböckernas kvinnoporträtt så 

skiljer det sig självklart en del i graden läroböckerna ger dem bränsle. Som jag skrev i 

metoddelen är den här uppsatsen inget försökt till att på något sätt peka ut och beskylla 

de enskilda läroboksförfattarna, utan snarare ett försök till att spegla vår samtid. 

Metoden har inte varit problemfri och har inte på ett rättvist sätt speglat läroböckerna 

som av den anledningen ofta sett sämre ut än vad de faktiskt varit. Det som dock har 

varit intressant och som den här studien kunnat visa är hur värderingar får andrum och 

kan fortsätta leva även om de bytt form något. 

 Alla läroböckerna verkar som jag tidigare nämnt vilja skapa en mer nyanserad bild av 

könsroller inom islam samt ta död på en del fördomar och myter. Dock anser jag, som 

analyserna visar, att läroböckerna klarar detta uppdrag olika bra. Religionskunskap A – 

om livsfrågor, religion och etik och Människan och tron utmärker sig speciellt då den 

förstnämnda läroboken snarare förstärker postkoloniala föreställningar och fördomar 

medan Människan och tron på många sätt ger en mer nyanserad bild av muslimer som 

människor. I den sistnämnda läroboken behandlar författaren till exempel inte slöjan i 

text, utan bara på bild. Jag tolkar denna handling som att författaren inser problematiken 

med att försöka beskriva och ge en rättvis bild av slöjan. Den koloniala fantasin som 

återfinns i alla läroböckerna är den om väst som en symbol för modernitet. Utveckling, 

modernitet och jämställdhet har uppenbarligen bara ett ansikte och därför ses 

västerländska symboler för modernisering som världsliga symboler som förväntas gäller 

alla. Som att jämställdhet endast kan ha ett uttryck, ett uttryck som västvärlden bestämt. 
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 Det kan verka som att läroböckerna är fulla av fördomar och koloniala föreställningar 

när Detta är inget försökt till att på något sätt peka ut och beskylla de enskilda 

läroboksförfattarna, utan jag utgår i denna studie från att det som kan komma att visas 

av analysen istället mer säger något om vår samtid. 
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