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1. Inledning 

 

I skolan används läroböcker inom de flesta ämnen, de finns där och används ofta som en 

grund för de olika ämnena. En lärobok kan användas som stöd och hjälp för läraren i dennes 

planering och som en grundbok åt eleverna. Vissa lärare använder sig mer av den än andra. 

När man använder den som lärare är det, anser jag, av vikt att ifrågasätta textmassan och 

bilden i boken. Hur man sedan skall eller bör använda den är upp till var och en att besluta. 

För att kunna ifrågasätta innehållet kan det vara bra att veta hur en lärobok är uppbyggd1, 

samt ha tidigare kunskap om det man skall behandla. 

 

Jag skall i den här uppsatsen granska och jämföra, i förhållande till läroplanen och 

kursplanen, hur och vad tre olika läroböcker i religionskunskap A på gymnasiet skriver om 

islam, då avgränsat till kategorin; familjen. Jag anser detta vara av vikt, för att medvetengöra 

mig själv om läromedlens innehåll, men också att medvetengöra andra. Det kan vara lätt att 

”köpa” en läroboks innehåll, utan att direkt reflektera över det. Att använda bokens innehåll 

utan att se till vad som skrivs och vad som förmedlas. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med föreliggande uppsats är att göra analyser av framställandet av familjen inom islam 

i tre läroböcker i religionskunskap A för gymnasiet. Där jag ämnar ställa det framkomna i 

förhållande till Lpf 94 och Re12012 riktlinjer och mål för att se om innehållet rörande den 

muslimska familjen stämmer överens med det förhållningssätt som rekommenderas. Jag har 

också som avsikt att lyfta fram textmassornas innehåll utifrån det här temat, som skapats för 

att på ett överskådligt sätt ta fram vad som skrivs och hur det skrivs. 

 

De två huvudfrågor som detta arbete ämnar söka svar på är följande: 

1. Hur framställs den muslimska familjen i kapitlet islam i läroböcker för 

religionskunskap A i gymnasiet? 

2. Uppfyller framställningarna de riktlinjer och mål som Lpf 94 och kursplanen 

ställer? 

                                                           
1 För utförligare diskussion kring läroböcker och dess uppbyggnad se kap. 1.4  
2 Kursplanen i religionskunskap A. Denna förkortning används i fortsättningen. 
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Underliggande frågor är hämtade från examensarbetet Den muslimska kvinnan i 

religionsböckerna. Hur skildras hon? – en studie av tre läroböcker skrivna för gymnasiet, 

skrivet av Anna Herdin (2001) vid Karlstad Universitet: 

- Vad tar man upp? Vilket urval har man gjort och vad lyfter man fram? 

- Hur tar man upp de utvalda områdena? Ger man några förklaringar till företeelserna eller 

görs bara konstateranden? Vilken ton använder man sig av i texten, finns det värdeladdade 

ord?3

 

1.2 Avgränsningar 

 

Jag har avgränsat mig till att studera tre religionsböcker på gymnasienivå i religionskunskap 

A. Av de tre jag valt används två på den skola jag hade min VFU och den tredje skänkte 

bokförlaget Gleerups till mig. Dessa är; Religion A 2000, Relief religionskunskap A Plus och 

Söka Svar.4 Att jag använder just de här tre beror på deras aktualitet, de finns tillgängliga för 

skolorna att köpa in och används idag. 

 

När jag började fundera kring framställningen av följande arbete hade jag ambitionen att ta 

med allt som skrevs om islam, i de tre läroböckerna. Jag fick dock överge den tanken och 

rikta in mig på ett tema istället. Det här temat är: familjen, denna valdes ut då där kan, enligt 

antagningar utifrån mig, finnas likheter och olikheter mellan läroboksförfattarna. Men också 

av intresse om de behandlar familjen som en enhet eller ser till de enskilda könen, man, 

kvinna och barn. Jag kommer också att försöka se vad de olika författarna belyser i dessa 

avsnitt. Avgränsningarna är gjorde i förhållande till storlek av arbete och för att få 

textmassorna hanterliga. Däremot skulle jag rekommendera för kommande forskning att 

utvidga området, att se till hela textmassan och inte utvalda delar. 

 

1.3 Metod 

 

En komparativ metod har använts med utgångspunkt i läroböcker, ställda mot Lpf, kursplaner, 

mina huvudfrågor och underliggande frågor. 

 

                                                           
3 Herdin (2001), s.1 
4 Närmare presentation av dem finns att läsa i kap. 1.4 
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Huvuddelen av mitt arbete består i att granska läroböckerna utifrån den kategori jag tidigare 

nämnt. Där jag i varje del har jämfört och analyserat det framkomna med hjälp av de 

underliggande frågorna, samt använt Staffan Selanders (1988) terminologi från boken 

Lärobokskunskap för vidare analys, för att på så vis göra det mer överskådligt. I diskussionen 

kommer John L. Esposito (2001), som skrivit boken Islam. Den raka vägen, och än en gång 

Selander till utryck, där jag med hjälp av dem diskuterar det som framkommit i kapitel fyra 

med dess underrubriker och kapitel fem. Detta för att få ett tyngd i diskussionen. 

 

1.4 Källor 

 

De källor som ligger till grund för det kommande är Lärobokskunskap skriven av Staffan 

Selander (1988). I den här boken tar Selander upp vad som karakteriserar en lärobok, samt 

delar där han analyserar bilden i läroboken och läromedel som en pedagogisk textanalys. Jag 

har till viss del använt mig av den för att få hjälp och stöd i min analys. En senare upplaga 

eller en senare skriven bok angående ämnet, läromedel skulle ha varit bättre att använda, då 

en ny läroplan kom ut 1994 men jag har inte funnit någon. 

 

Selander menar att det finns vissa kriterier som krävs för att en bok skall kunna kallas 

lärobok, dessa är följande: 

 
- En läroboks text skapar inte någon ny kunskap, utan den reproducerar det redan 

existerande. 
- Texten är ett urval och begränsad. 
- Den är strukturerad, till exempel utifrån åldersgrupp. 
- Den skall också förklara någonting. 
- En lärare skall kunna pröva och kontrollera det som skrivits. 
- Läroboken är skapad att användas för en bestämd institutionaliserad användning, till 

exempel i klasser och på lektioner. 
- Kunskap och moral finns sammanvävt i texten, då inte uppenbar utan dold.5 
 

Han menar också att det i läroplanen kodifieras till stor del av vad för innehåll som ska väljas 

ut, dock inte allt, men hur det presenteras väljer läroboksförfattaren och förlaget. Viktigt att 

komma ihåg är att läroplanen är skapad i en politisk sfär och läroboken en annan. Selander 

säger vidare att lärobokens utformning styrs av tidigare läroböcker. Att den kan ses som ett 

                                                           
5 Selander (1988), s.17 
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uttryck för den tid vi lever i, vad vi anser vara viktig kunskap.6 Som lärare har man ändock 

den valfriheten, så som Kjell Härenstam skriver i boken Ökad förståelse för islam? (1984), att 

välja läromedel. Är man missnöjd med framställningen av ett område bör en lärare kunna 

välja annat material.7

 
För lärare är det viktigt att vara medveten om hur läroböcker och dess text kan vara 

uppbyggda för att kunna ta ställning till innehållet i textmassan och inte endast till upplägget. 

Selander skriver att en lärobok skiljer sig från andra texter. Han säger följande om vad som är 

det karakteristika för en lärobok och dess textmassa: 

 
- Kognem, är fakta som är sammanfogad, t ex; Carl XII föddes 1682, som tillsammans med 

förklaringar utgör ett kännetecken för läroboken. ”Lärobokens primära syfte är att 
presentera kognem och förklaringar.” 

 
- Strukturering av stoffet, en lärobok tar upp olika teman, s.k. fasett-ordnad. 
 
- Nivågrupperad, d v s anpassad till åldersgrupper. Anpassad till förkunskaper, med det 

menas att böckerna är skrivna utifrån vissa baskunskaper som eleverna inhämtat tidigare 
under sin skolgång. 

 
- Sluten, boken rymmer det som anses vara värt att veta. Den förutsätter ingen annan text. 
 
- Ikuggad, texten är fri från ironi. 
 
- Realreferens, d v s att texten ska beskriva verkliga personer och händelser, tidpunkter och 

platser. 
 
- Instruktioner till texten, hur texten kan användas i form av till exempel lärarhandledning 

eller som uppgifter i boken till eleverna. 
 
- Producerad, till en bestämd markand, då främst skolan. 
 
- Syften, en lärobok har sina egna syften; ”att förmedla ett visst sätt att strukturera och 

värdera företeelser i omvärlden, att inpränta ett visst arbetssätt”8, men också att förmedla 
grundkunskaper.9 

 

Före kapitel 4 ges en bakgrund om islam. Den bok som använts för denna del är, Islam. Den 

raka vägen, (2001) skriven av John L. Esposito, professor vid Georgetown University i USA 

och expert på islam. Boken är översatt till svenska av Sven-Erik Torhell. En översatt bok kan 
                                                           
6 Selander (1988), s.19 
7 Härenstam (1984), s.6 
8 Selander (1988), s.38 
9 Selander (1988), s.29-39 
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innebära att ords betydelse kan få en annan innebörd än vad de har på originalspråket. Jag har 

ändock valt att använda den här boken, då den ger ett förtroendefullt intryck. Vanskligt kan 

det alltid vara att skriva om ett ämne och som läsare bör man alltid ha ett kritiskt 

förhållningssätt. 

 

De böcker, vars avsnitt om familjen, som används i läroboksanalysen är; Religion A 2000, 

Relief religionskunskap A plus och Söka Svar. De används som grund och utgångspunkt. Det 

är viktigt att komma ihåg att man i en lärobok inte kan ta upp allt inom alla delar, utan att man 

är tvungen att skära bort en hel del. För att en lärobok skall kunna vara hanterbar kan den inte 

vara hur tjock som helst, utan det är upp till läraren att vara på sin vakt, granska texterna och 

fylla på med annat material där det behövs, om denne nu använder sig av läroboken. 

 

I en senare jämförelse använder jag Lpf 94 och RE 1201 för gymnasiet, vilka är 

konstruktioner utifrån poltitiska överväganden. Dessa två är inte heller alltid tydliga i de mål 

och riktlinjer som ges, utan många olika tolkningar kan göras. Positivt vore då om 

religionslärare på gymnasiet diskuterade igenom Lpf 94 och kursplanen i religionskunskap A, 

för att sedan ha någon slags gemensam utgångspunkt eller för att som lärare eventuellt få en 

annan bild av det man själv tolkat. 

 

1.5 Disposition 

 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt att näst kommande kapitel tar upp Lpf 94 och 

kursplanen i religionskunskap A. Där belyses hur skola, lärare och elever bör förhålla sig till 

etik, moral, demokrati, jämlikhet et cetera. Detta för att i ett senare skede göra en jämförelse 

mellan analyserna av texterna i läroböckerna och Lpf 94 och Re 1201. 

 

I efterföljande kapitel ges en grund om den muslimska familjen utifrån John L. Espositos bok 

”Islam. Den raka vägen”. Hans text används också i diskussionen för att ge den en tyngd. 

Därefter kommer huvuddelen i arbetet, kapitel fyra. Där läroböckerna presenteras, analyseras 

och jämförs. 

 

I kapitel 5 ställs det framkomna i kapitel 4 mot Lpf 94 och Re 1201. För att efterföljas av 

diskussion, kapitel 6. Därefter kommer sammanfattning och tillsist källförteckning. 
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2. Lpf 94 och kursplanen i Religionskunskap A 

 

Gymnasieskolan har som ansvar och uppgift att förhålla sig till vad Lpf 94 och kursplanerna 

föreskriver. Det kan därför vara viktigt att göra en jämförelse mellan dessa två och de 

läroböcker som finns på marknaden och som används. Som tidigare nämnts ligger Lpf 94 och 

kursplanen för Religionskunskap A till grund för en senare jämförelse. För att kunna göra 

denna jämförelse kommer i följande text, det väsentliga för religionskunskapen och utdrag 

från Lpf 94 och RE1201 innehåll att presenteras. Följande kan läsas i Lpf 94; 

 

”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.”10

 

Vidare står i ”Mål att uppnå” under rubriken ”Kunskaper” att varje elev; ”har förmåga att 

kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta 

ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor …”11

 

I ”Normer och värden” kan man också läsa att skolan skall i de mål att sträva mot; ”sträva 

mot att varje elev … respekterar andra människor egenvärde och integritet, inte accepterar 

att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling … förstår och respekterar andra 

folk och kulturer …”12

 

I RE1201 står följande om ämnets syfte; ”ökad förståelse för människor med olika traditioner 

och livsåskådningar.”13 I de mål som religionskunskapens skall sträva efter att eleven 

utvecklar; ”sina insikter i kristendomens och andra världsreligioners och livsåskådningars 

huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder” samt ”utvecklar sin 

förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka, skapa 

och handla.”14

 

De mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs är bland annat; ”kunna beskriva och 

förstå hur religion och livsåskådning tar sig i uttryck i människor sätt att tänka och 

                                                           
10 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, s.5 
11 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, s.13 
12 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, s.14 
13 Kursplanen i Religionskunskap, s 1, www.skolverket.se (åtkomst 2003-02-11) 
14 Kursplanen i Religionskunskap, s.1, www.skolverket.se (åtkomst 2003-02-11) 
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handla.”15 Vidare står; ”kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller 

strider mot grundläggande värden i samhället.”16

 

Av det framkomna i den ovanstående texten kan det sägas att Lpf 94 och Re1201 framhåller 

vikten av att väcka förståelse och respekt för andra människor, deras kulturer och religioner, 

samt att eleverna skall få en mer konkret kunskap om religioner och livsåskådningar. Eleverna 

skall också utifrån de grundläggande värden som finns i vårt samhälle kunna kritiskt granska 

det de ser, hör och läser. 

 

3. Islam - familjen 

 

Rubriken i sig kan vara missvisande, då en föreställning om att allt inom islam kommer att 

behandlas, men jag hade tänkt ägna den kommande texten åt det samma som tas upp senare i 

läroböckerna, nämligen familjen. Hur en ledande expert på islam framställer det samma som 

läroböckernas författare skriver om. Den kommande texten är en bakgrund om familjen. Av 

platsskäl och omfång av arbetet kommer inte allt redovisas, utan texten är en del i en större 

helhet, tagen ur sitt sammanhang. För den som vill veta mera, kanske om hur det var innan 

islam växte fram och vad islam innebar för familjen, då främst för kvinnor rekommenderar 

jag, denna person att läsa boken ”Islam. Den raka vägen”, skriven av John L. Esposito, vilken 

jag har använt mig av för den kommande texten. 

 

Esposito skriver att ”… är tron på Gud och Muhammed grunden för muslimsk tro och 

religionsutövning.”17 Att Koranen bildar grunden för de grundläggande trosföreställningarna 

som utgör tro respektive otro.18 Viktigt att ha i minne är att Koranen inte är en lagbok, även 

om den tar upp rättsliga frågor utgör inte dessa huvuddelen av Koranen. Man vänder sig till 

Koranen för vägledning i de här frågorna, men där Koranen är tyst har de rättslärda byggt på 

lokal praxis i sin utveckling av lagen.19 Esposito menar att den visserligen innehåller rättsliga 

stadganden, men att det mesta består av generella, breda moraliska direktiv, alltså vad 

                                                           
15 RE1201- religionskunskap A, s.1, http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/21/kurs/_RE1201.html, 

(åtkomst:2003-02-11) 
16 RE1201- Religionskunskap A, s.1, http://www3.skolverket.se/ki/SV/0203/sf/21/kurs/_RE1201.html, 

(åtkomst:2003-02-11) 
17 Esposito (2001), s.103 
18 Esposito (2001), s.103 
19 Esposito (2001), s.113 
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muslimer bör göra.20 För människorna utgör rättsvetenskapen, som är väsentligen religiös, ett 

uttryck för Guds vägledning, sharia. Sharia tros vara Guds lag för hela det islamiska 

samfundet.21 Att följa Guds vägledning innebar och innebär bland annat att följa Guds profet, 

Muhammed, till honom kunde vägledning och dom om bland annat familjerelationer 

hänskjutas.22 Rättsystemet är inte endast ett rättssystem utan utgör även ett etiskt system, 

eftersom den också behandlar vad en muslim bör göra eller inte göra. Där Esposito skriver att 

alla handlingar kategoriseras som obligatorisk, rekommendabel, likgiltig eller tillåtlig, 

förkastlig men inte förbjuden och tillsist, förbjuden. Där man ser ett brott mot lagen som en 

överträdelse riktad mot Gud och samhället.23

 

Familjen har en grundläggande roll i det muslimska samhället, där den muslimska 

familjerätten fortsatt gälla, däremot har det inom andra lagar skett förändringar. Esposito 

menar att familjen har varit och är än idag ett viktigt och känsligt ämne. Familjerätten 

utvecklades i ett patriarkaliskt samhälle och intar en särskild ställning som speglas i Koranen. 

Koranen skapade nya bestämmelser och reformer av betydelse för kvinnan genom att förändra 

det som varit.24 Där ”kvinnans och familjens ställning i muslimsk familjerätt var produkten av 

arabisk kultur.”25

 

Äktenskapet intar en central roll, då det anses att varje muslimsk kvinna och man ska gifta sig 

om de inte är ekonomiskt eller fysiskt oförmögna. Enligt Espositio betraktas det som normen 

för alla och som samhällets grundläggande enhet. Äktenskapet legaliserar sexuellt umgänge 

och skapande av barn. Det ses även som ett heligt avtal, men inte som ett sakrament. 

Äktenskapet är inte endast ett rättsligt avtal mellan två individer, utan ses också som ett avtal 

mellan två familjer. Arrangerade äktenskap ses som ett traditionellt bruk där familjerna eller 

förmyndarna är de huvudsakliga aktörerna, inte bruden och brudgummen. Även om 

äktenskapet arrangerades (och arrangeras) blev situationen bättre för kvinnor, från att ha varit 

ett objekt till salu kom hon att bli en avtalspart. 

 

                                                           
20 Esposito (2001), s.115 
21 Esposito (2001), s.125 
22 Esposito (2001), s.111 
23 Esposito (2001), s.125-126 
24 Esposito (2001), s.132 
25 Esposito (2001), s.133 
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Den officiella ceremonin för giftermålet är tämligen enkelt. ”Den består av ett erbjudande och 

ett accepterande av parterna … vid ett möte inför två vittnen.”26 Detta följs av firande inom 

familjerna. Det ideala är att äktenskapet ingås mellan två muslimer, men mannen kan gifta sig 

med en icke-muslimsk kvinna, däremot är det förbjudet för muslimska kvinnor att gifta sig 

med icke-muslimer.27

 

För mannen är det tillåtet att gifta sig med fler än en kvinna, dock inte med fler än fyra. 

Koranen uppmanar dock inte att man skall gifta sig med fyra kvinnor utan högst fyra. Detta 

införande gjordes för att kontrollera och reglera antalet hustrur än som det tidigare var, total 

handlingsfrihet. Att vara gift med fler än en hustru innebär för mannen att han skall kunna 

försörja och behandla dem alla lika. Om han inte kan detta bör han inte gifta sig med fler än 

han klarar av att behandla lika. I det här ingår också lika tillgivenhet och egen bostad åt 

kvinnorna.28

 

Äktenskapet speglar mannen och kvinnans olika egenskaper och roller, förhållandet ses som 

komplementärt. Mannen har ansvar utåt, för det offentliga. Han skall försörja och skydda 

familjen och hantera världen utanför familjen. Kvinnornas huvudskaliga roll är att sköta 

hemmet, uppfostran av barnen, både den moraliska och religiösa. Även om mannens och 

kvinnans roller ser olika ut har de båda ett lika stort ansvar inför Gud att leva ett dygdigt liv.29

 

Då män har mer erfarenhet av samhället än vad kvinnor har, ses två kvinnor gentemot en man 

som likvärdigt vittne i domstol. Skilsmässa ses som en sista utväg, något som man inom islam 

snarare avråder till än uppmuntrar. En man kan skilja sig genom att säga ”Jag skiljer mig från 

dig.” Mannen upprepar sedan denna mening en gång i månaden under tre månader, 

skilsmässan träder sedan i kraft. Detta för att eventuellt kunna fastställa om hustrun är gravid 

och ge en möjlighet till omprövning och försoning. Paret kan dock häva skilsmässan inom de 

tre månaderna, genom ord eller handling. Efter tre månader är skilsmässan slutgiltig. Om 

paret skulle vilja gifta om sig kan de inte det förrän efter det att hustrun har gift om sig med 

en ny man, fullbordat det nya äktenskapet och skilt sig. Det finns en till form av skilsmässa, 

som har rättslig giltighet. Den fungerar så att mannen säger ”Jag skiljer mig från dig” tre 
                                                           
26 Esposito (2001), s.133 
27 Esposito (2001), s.133 
28 Esposito (2001), s.134 
29 Esposito (2001), s.134 
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gånger på en och samma gång, då träder skilsmässan i kraft genast. Att detta är lagligt har mer 

med sedvana att göra, menar Esposito.30

 

Kvinnan kan också begära skilsmässa, vilket hon inte kunde göra innan islam. Skilsmässa kan 

beviljas om mannen i äktenskapskontraktet beviljat henne rätt till det. I annat fall kan hon 

kräva juridisk skilsmässa, då på grund av att mannen är impotent, psykiskt sjuk, övergett 

henne eller inte försörjer henne.31

 

Att äga något som kvinna förstärktes genom Koranens verser om arvet, där kvinnor fick 

arvsrätt från att inte ha haft det. Arvsrätten kom att gälla hustrur, döttrar, systrar och far- och 

mormödrar till den döde. Dessa tog en fast del av dödsboet innan arvet gick till närmaste 

manliga släkting.32

 

Beslöjning och liv i avskildhet av och för kvinnor är en sed som införlivats från de persiska 

och bysantinska samhällena, vilka ses som lämpliga uttryck för Koranens normer och värden. 

Koranen föreskriver inte att kvinnan skall beslöja sig eller leva i avskildhet. Den förespråkar 

att kvinnor och män skall delta i samhälleliga angelägenheter och religiösa plikter. Koranen 

påbjuder också att kvinnan inte skall vara skilda från män utan menar att hon skall delta i 

samfundets liv och deras religiösa skyldigheter.33 Däremot uppmanar Koranen kvinnor att klä 

sig anständigt, men också männen uppmanas till detta.34

 

I dagens samhälle är inte den muslimska kvinnan endast mor och hustru, utan hon deltar 

också i det offentliga livet, genom att arbeta som bland annat lärare, läkare och minister35, 

men också genom att tillsammans med andra kvinnor bilda böne- och Koranstudiegrupper.36 

Det finns stora skillnader mellan olika länder hur moderniseringen inverkat på kvinnans 

ställning.37

 

                                                           
30 Esposito (2001), s.135-136 
31 Esposito (2001), s.136-137 
32 Esposito (2001), s.137 
33 Esposito (2001), s.300 
34 Esposito (2001), s.137-138 
35 Esposito (2001), s.300 
36 Esposito (2001), s.304 
37 Esposito (2001), s.300 
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Som slutord på detta avsnitt vill jag påpeka det som Esposito gör när han skriver om familjen 

och familjerätt. ”För att förstå betydelsen av Koranens reformer och de krafter som påverkade 

utvecklingen av familjerätten krävs viss kännedom om det sociala sammanhanget i det 

förislamiska Arabien.”38

 

4. Läroböckerna 

 

De läroböcker som kommer att analyseras är skrivna efter Lpf 94 och används i dagens 

skolor. Den enda som jag inte med säkerhet kan säga används är boken Relief 

religionskunskap A plus. Dock gör man reklam för den i tidningen Skolvärlden (27/3 2003). 

Där man bland annat skriver att boken; ”… beskriver både religionernas innehåll och hur de 

påverkar livet.” ”Att det finns muslimska kvinnor utan slöja.”39 Under nedanstående rubriker 

kommer jag först att skriva om hur man lagt upp kapitlet islam, vad som tas upp och hur 

många sidor man ägnar åt den. Efter det kommer en framställning av vad man skriver i de 

olika böckerna om familjen, där jag också jämför och gör en analys av det som framkommer. 

 

4.1 Religion A 2000 

 

I den här läroboken behandlas islam under, just, rubriken islam, där man sedan delar in 

textmassan i underrubriker, sammanlagt 18 stycken.40 För det här kapitlet används 13 sidor, 

av sammanlagt 176 sidor41, vilket i sig inte är lite om man ser till de andra religionerna som 

tas upp i boken. De andra religionerna ägnas, var och en, åt ungefär samma antal sidor, dock 

skiljer sig kristendomen, från de övriga, vars sidantal är flest. 

 

I islamkapitlet ägnas två sidor åt familjen. Den första sidan består av halva sidan text, den 

andra halvan tas upp av en bild och information om slöjan. Den andra sidan tar upp fyra olika 

”problemsituationer”. Där man skriver om olika fall och avslutar med frågor till varje fall där 

eleverna kan tänka själva, diskutera i klassen. Vad står då om familjen? 

 
                                                           
38 Esposito (2001), s.132 
39 Skolvärlden (27 mars 2003 Lärarnas riksförbund), s.33 
40 Dessa rubriker är; Legenden om Muhammed, Islams historia, Muhammed, Islams heliga skrift – Koranen, 

Sunna, Sharia, Muhammeds förkunnelse, De fem pelarna, Att vara muslim, Kulten, Lagarna, Familjen, Islam i 
nutiden, Fundamentalism, Sekularismen och modernismen, Shia, Framtid och den sista är Islam i Sverige.  
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4.1.1 Religion A 2000 – Familjen 

 

Följande skrivs i texten om familjen där fokus ligger på de olika könen, kvinna och man. Om 

mannen/männen skriver man; 

• Ansvar för kvinnor och barn. 

• Har det ekonomiska ansvaret. 

• Kan skilja sig lätt. Att han upprepar orden ”Jag förskjuter dig”, tre gånger med en månads 

mellanrum. 

• Ansvar för barnet när det slutat amma. 

• Plikt att ta hand om barnen vid skilsmässa. 

 

Om kvinna/kvinnor skriver man; 

• Hennes uppgift är att sköta hemmet. 

• Får inte vara lättklädda, vilket ofta har lett till att kvinnorna bär slöja och döljer kroppen i 

vida kläder. 

• Hon anses vara psykiskt svagare än mannen, hon har därför inte samma religiösa krav på 

sig. 

• Ärver bara hälften så mycket som mannen, vilket motiveras med att de har olika uppgifter. 

• För att få skilsmässa måste hon inför domstol bevisa att mannen inte fullgjort sina plikter. 

 

Övrigt skrivs i texten att månggifte är tillåtet, att det på Muhammeds tid innebar att de flesta 

kvinnor blev försörjda, att det idag är tillåtet i vissa länder, men tillämpas sällan. Man skriver 

att Koranen säger att kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter och att de 

olikheter som finns motiveras med att de har olika uppgifter. Texten tar också upp sexuella 

förbindelser, att de endast är tillåtna inom äktenskapet, och att kvinnor och män, pojkar och 

flickor därför hålls åtskilda så mycket som möjligt.42

 

4.1.2 Analys av familjen i Religion A 2000 

 

I den här texten lägger man fokus på det enskilda könet, kvinnan respektive mannen och inte 

familjen som helhet. I avsnittet görs fler konstaterande än förklaringar. I texten skrivs det att 
                                                           
41 Då räknas de sidor som är numrerade.  
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kvinnan skall sköta hemmet och ej får vara lättklädda, medan mannen har ansvar för kvinnor, 

barn och ekonomin. 

 

Författarna börjar texten med att mannen enligt Koranen har ansvar för kvinnor och barn. Att 

kvinnornas uppgift är att sköta hemmet. Korta och konstaterande meningar. Enligt Koranen 

har mannen ansvar, men hur är det i samhället, tar han det ansvaret och sköter hon hemmet? 

Ingen förklaring ges till hur det vuxit fram eller varför det förhåller sig på det här viset. 

 

Man konstaterar vidare att månggifte är tillåtet inom islam, men att det sällan tillämpas. I 

texten ges ingen förklaring vad det innebär idag, utan endast vad det innebar på Muhammeds 

tid, att de flesta kvinnor blev försörjda. 

 

Vidare i texten konstateras att kvinnor inte får vara utmanande klädda, men det ges ingen 

förklaring till varför de inte får det. Inte heller om det bara gäller kvinnan eller både kvinnan 

och mannen. Däremot skriver man att det ofta har lett till att kvinnan bär slöja och döljer 

kroppen i vida kläder. Frågan uppstår, Är det kvinnorna själva som vill klä sig så eller är det 

mannen, Koranen, samhället som säger detta? I samma stycke skriver författarna att kvinnan 

inte har samma religiösa krav på sig, då hon anses vara psykiskt svagare än mannen, vilket i 

sig är en förklaring, men kan uppfattas som motsägelsefullt för elever då andra värderingar 

finns i vårt samhälle. 

 

Efter det här tas det i texten upp att Koranen säger att kvinna och man har samma rättigheter 

och är jämställda. Men man ger sedan inga exempel på hur det tar sig i uttryck eller hur 

muslimer ser på det här. Det enda som skrivs i följande meningar är att det ändå finns 

olikheter så som att kvinnan bara ärver hälften så mycket som mannen och att han har det 

ekonomiska ansvaret. 

 

Förklaringen till varför kvinnor och män hålls åtskilda så mycket som möjligt finns i 

meningen före som säger att sexuella förbindelser bara är tillåtna inom äktenskapet. Meningen 

som följer; ”Även om sekulariseringen gör det svårare präglar det fortfarande den muslimska 

                                                           
42 Religion A 2000 (2002), s.104-105 
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kulturen”43, ges ingen direkt förklaring i sammanhanget, utan ger mer ett intryck av ett 

konstaterande. 

 

Man konstaterar att mannen lätt kan skilja sig medan kvinnan måste bevisa att mannen inte 

fullgjort sina plikter inför domstol. Detta ger ett intryck av att kvinnans rättigheter inte är de 

samma som mannens, men varför det förhåller sig på det här viset ges ingen förklaring till. 

Vilka plikter är det hon skall bevisa att han inte gjort? Tagit det ekonomiska ansvaret eller 

ansvar för henne och barnen? 

 

Det är mannens plikt att ta hand om barnen vid skilsmässa, enligt texten, men ingen förklaring 

ges till varför det är så. Texten förklarar inte heller varför han har ansvar för barnen när de 

inte längre ammas. 

 

Efter den korta texten om familjen finns en bild med en beslöjad kvinna med text bredvid om 

slöjan. Där man först citerar sura 24 vers 31 i Koranen, där man menar att den påvisar att en 

kvinna bör bära muslimsk dräkt utanför hemmet. Detta följs av att författarna skriver att 

slöjan var vanligt i andra kulturer, men att Koranen inte påbjuder slöja. Sedan skrivs att en 

muslimsk kvinna kan se slöjan som ett bevis på sin tro och som ett skydd. Det uppstår ett 

motsatsförhållande som kan vara svårt att förklara. Först skriver man att Koranen inte 

påbjuder slöja för att sedan mena att en kvinna kan se det som ett bevis för sin tro. Man 

nämner som sagt att slöja var vanligt i andra kulter, men nämner ingen annan kultur. 

 

Man har i texten inte skrivit något om omskärelse, men tar upp det som en av fyra 

problemsituationer på sidan bredvid familjesidan.44 Där skrivs det att Koranen inte nämner 

något om omskärelse, men att Sunna rekommenderar det för pojkar. Varför det 

rekommenderas ges det ingen förklaring till. Det följs av att man i texten skriver att seden 

med kvinnlig omskärelse var vanligt under Muhammeds tid, men att den inte rekommenderas 

av Sunna, däremot tillåts det av vissa rättslärda. Här uppstår ännu ett motsatsförhållande, 

Koranen nämner inget om det, men rättslärda tillåter det. Varför då? Har det ändå med 

religionen att göra? Man ger ingen förklaring till varför det är tillåtet i vissa länder av vissa 

rättslärda. 

                                                           
43 Religion A 2000 (2002), s.104 
44 Religion A 2000 (2002), s.105 
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Texten fortsätter med att kvinnlig omskärelse praktiseras främst i Östafrika, där de rättslärda 

rekommenderar den i dess lindrigaste form. Vad som menas med dess lindrigaste form 

förklarar man inte. Sist påpekas att kvinnlig omskärelse är förbjudet i sekulariserade länder, 

men inte varför. En fråga för diskussion är knuten till problemsituationen, den lyder; ”Vilka 

problem kan en muslimsk familj möta i Sverige?”45 Frågan berör direkt muslimer, inte från 

något speciellt land eller någon gren, utan kan tolkas som att alla muslimer berörs. Vilket i sig 

gör att man kan tro att alla muslimer omskärs, fastän inte Koranen nämner det. Frågan känns 

inte relevant, den är alldeles för vid. Texten känns inte heller relevant. Vad har omskärelse 

med islam att göra som religion när det mera handlar om en sed i en kultur, även om det i 

Sunna rekommenderas utgår inte den rekommendationen från Koranen? Varför skriva 

muslimer som kan inkludera alla muslimer, när man i texten skrivit att det är i Sunna man 

rekommenderar omskärelse, alla muslimer är inte sunnamuslimer. 

 

Om man ser till vad Selander säger om läroböckernas uppbyggnad och det som står skrivet i 

den här lärobokstexten finns inga kognem, det vill säga inget objekt+händelse+tid. 

Objekt+händelse finns, men då saknas tiden och utgör på så sätt inget kognem. När författarna 

skriver något som kan liknas vid förklaring hänvisar de till Koranen. 

 

Den här boken är nivågrupperad på det sättet att den är skriven till gymnasieelever, som bör 

ha vissa förkunskaper. Boken är också producerad, då till gymnasieskolan. Boken kan sägas 

vara fasett-ordnad på det sättet att den, enligt läroboksförfattarna, betonar etiska och 

moraliska frågeställningar. Selander skriver också om att läroböcker är sluten, men Religion 

A 2000 är inte sluten, på det sätt som Selander menar. Att den rymmer det som är värt att veta 

och inte förutsätter någon annan text, vilket den gör då där saknas många förklaringar till det 

som skrivs. Här skulle kanske inte läroboksförfattarna hålla med, men jag ser inget annat än 

att det förutsätts fler texter som förklarar det som står. Texten är ikuggad, det vill säga fri från 

ironi. 

 

Genom de problemsituationer som läroboken ger finns där också realreferens. Där det i dessa 

skrivs om personer och händelser som kan sättas i samband med det samhälle eleverna lever i. 

De här problemsituationerna är också instruktioner, dock inte till texten, utan mer som 

                                                           
45 Religion A 2000 (2002), s.105 
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uppgifter att samtala om utifrån erfarenheter eller från annat material. Sista kapitlet i boken 

innehåller fallbeskrivningar som enligt läroboksförfattarna bygger på hela kursen. 

 

Syftet med den här läroboken framkommer i dess förord. Där står att läsa att den boken är 

anpassad till den nya kursplanen i religionskunskap A. Där eleverna skall reflektera över 

existentiella frågor utifrån olika perspektiv. Genom de fallbeskrivningar som boken innehåller 

hoppas läroboksförfattarna att elever skall utveckla sin förmåga att reflektera, analysera och 

beskriva. De hoppas också att ”… läromedlet skapar förutsättningar för att göra ämnet 

konkret, verklighetsnära och personlighetsutvecklande.” 

 

4.2 Relief religionskunskap A plus 

 

Den här boken skriver om islam under rubriken islam, med underrubriker som är skrivna som 

”små huvudrubriker” med egna underrubriker46, sammanlagt 29 stycken fördelat på 29 sidor 

av totalt 192 sidor.47 Sägas bör att inte alla rubriker i den här delen återkommer under de 

andra religionerna i boken, utan endast några av dem.48

 

Familjen i islamkapitlet upptar cirka två sidor, där man på den första sidan finner en kolumn 

med färgad bakgrund som tar upp hedersmord och att det felaktigt ansetts vara något typiskt 

för islam. Man finner också på den här sidan två spalter text, samt en bild från ett sjukhus, 

med tre kvinnor och en man på bilden. Där man under bilden skriver att, ”… fler kvinnor 

arbetar utanför hemmet även i muslimska länder. I städerna går förändringen snabbast.”49 På 

den andra sidan finner man högst upp en bild med en målning av lättklädda kvinnor med 

vapen i hand och nedanför går levande kvinnor beslöjade. I den sammanhörande texten till 

bilden skriver man att det finns kontraster mellan den beslöjade kvinnan och den 

                                                           
46 Dessa rubriker är; ISLAM, RIT OCH LIV, med underrubrikerna, Trosbekännelsen – vittnesbördet, Tidebönen 

– Salat. FAKTA Islam, med underrubrikerna, Den religiösa avgiften – Zakat, Fastan – Ramadan, Vallfärden – 
Haddj, Levnadsregler, Högtider. TRO OCH ETIK, med underrubrikerna, Gudsbild, Människans beroende, 
Domens dag, Koranen, Traditionsberättelser – Hadither. KULTUR OCH SAMHÄLLE, med underrubrikerna, 
Sunniter – majoritetsriktningen, Shiiter – Alis parti, Sufismen – islamisk mystik, Den gudomliga lagen – 
Sharia, Islamtolkningar med västerländska ögon, Jihad har olika innebörd, Mannen, kvinnan och familjen. 
ISLAM I EUROPA, med underrubrikerna, Att leva som muslim i Europa, Islam i Sverige, Euroislam eller …? 
Och den sista rubriken är, FÖR JÄMFÖRELSE – LIVETS GRUNDREGLER, (där man kan jämföra de fem 
världsreligionerna om livets grundregler).  

47 Då räknas de numrerade sidorna. 
48 Relief religionskunskap A-plus (2003), s.4-5 
49 Relief religionskunskap A-plus (2003), s.116 
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västerländska inspirerande reklamen. Där står också, hur islam tolkas varierar från land till 

land, person till person. I övrigt finner man på denna sida två spalter med text. Vad står då om 

familjen? 

 

4.2.1 Relief religionskunskap A-plus – Familjen 

 

I texten om familjen har ytterligare rubriker gjorts, dessa är följande; ”Mannen, kvinnan och 

familjen”50, ”Könsroller och förvärvsarbete”, ”Regler för skilsmässa” och ”Skillnader mellan 

länder och områden”. Huvudrubriken finns där som gör att jag drar den slutsatsen att man 

kommer att skriva om familjen, men vid närmare läsning finner jag att författarna i huvudsak 

skriver om mannen och kvinnan, inte om familjen som en enhet. Om mannen/männen kan 

man läsa följande; 

• Vid islams framväxt fick mannen eller manliga släktingar försörjningsplikt för kvinnor 

och barn. 

• Enligt koranen är mannen familjens överhuvud. 

• Hans vilja som skall gälla om kvinna och man inte är överens. 

• Kan gifta sig med en icke troende kvinna. 

• Tydligare rätt till att skilja sig än vad kvinnan har genom att han kan förskjuta henne om 

han inte längre vill vara gift. 

 

Om kvinnan/kvinnor kan man läsa följande: 

• Vid islams framväxt skedde stora förbättringar för kvinnan. Bland annat höjdes kvinnans 

status, fick arvsrätt, månggifte begränsades. 

• Enligt koranen är kvinnan likvärdig med mannen. 

• Större frihet att vara gift än ogift, hon har huvudansvaret för hem och barn, vilka skall 

fostras i mannens religion. Hon kan då inte gifta sig med en icke troende man. 

• Kvinnan tar ett stort socialt ansvar, liksom kvinnorna i västerlandet, för att föra vidare 

samhällets traditioner och värderingar. 

• Antalet kvinnor som förvärvsarbetar är mycket låg. 

• Många arbeten anses vara allt för fysiskt krävande för kvinnor. 

                                                           
50 Finns med i innehållsförteckningen. 
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• På grund av att kvinnan förväntas ta hand om hemmet motverkas hennes frigörelse 

ytterligare, vilket, enligt texten, skulle ha gjort henne till mindre beroende av mannen. 

• Många välutbildade kvinnor finns trots den traditionella kvinnorollen, till exempel läkare, 

lärare, dataprogrammerare och ingenjörer. 

• Kan skilja sig på eget initiativ om hon kan bevisa att mannen har varit otrogen. 

• Riskerar mest vid en skilsmässa, för mannen får automatiskt vårdanden av barnen, utan att 

hon kan kräva umgängesrätt. 

• Vid eventuell skilsmässa får hon inget underhåll, samt att en del av brudgåvan försvinner 

som mannen lovat i äktenskapskontraktet. 

• En kvinnas situation skiljer sig mycket från land till land. 

• I fundamentalistiska stater innebär arvsreglerna att kvinnan ärver hälften mot en man. 

Medan det i sekulariserade stater är lika arvsrätt. 

• Kvinnan har i modern och sekulariserad islamtolkning på lagstiftningsområde uppnått 

bättre vilkor. 

• Vid Kairos universitet beräknas hälften av studerande vara kvinnor. 

• Attityderna till kvinnor börjar förändras, då särskilt i städerna. (”Globaliseringsprocessen 

genom film och TV skyndar ytterligare på denna utveckling.”51). 

 

Om familjen står följande: 

• Familjens uppgift är att ansvara för makarnas föräldrar och närstående släktingar. 

• Islam framhåller familjen och gruppen 

• Koranens innehåll fokuserar på familjen, som ses som en avbild av samhället. 

 

Övrigt som skrivs i texten är att det i fundamentalistiska stater jämställs två kvinnliga vittnen 

mot ett manligt, i domstolar. Att det vid våldtäkts krävs vittnen för att få en fällande dom. Att 

det i vissa länder ger hårdare straff att döda en man än en kvinna. Via utbildning höjs 

kvinnors och mäns medvetenhet. 

 

                                                           
51 Relief religionskunskap A Plus (2003), s.117 
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4.2.2 Analys av familjen i Relief 

 

Texten som helhet betonar giftermål, arbete och utbildning, då främst med kvinnan i fokus. 

Väldigt lite är ägnat åt mannen och ytterst lite är ägnat åt familjen som en enhet. Om mannen 

lyfter man fram hans rättigheter och hans försörjningsplikt. 

 

Om kvinnan lyfter författarna fram hennes villkor och situation. Vad hon får och inte får göra, 

att hon inte är fri att göra det hon vill. Om utbildning skrivs, att det har betydelse i ett 

samhälle för hur synen på kvinnan är, att utbildning har betydelse för förändringar. I texten tas 

det dock upp att en kvinnas situation kan se mycket olika ut från land till land. Dock ges ingen 

förklaring eller något exempel, det är mer ett konstaterande. Om familjen skriver man endast 

att den framhålls och att familjen har ansvar för sina släktingar. Hur tar författarna då upp det 

de gör i texten? Ges några förklaringar till företeelserna eller görs endast konstateranden? 

 

Mannens och kvinnans rättigheter förklaras genom hänvisningar till Koranen och historien. 

De rättigheter könen har bottnar i Koranen, vilket direkt kan relateras till religionen på det sätt 

att Koranen utgör en bas för muslimerna. Att en kvinnas rättigheter ökade i och med 

framväxten av islam och mannen genom detta fick försörjningsplikt. Man skriver att de 

barbariska traditionerna mildrades och kvinnans status höjdes. Förklaringen till vad som höjde 

kvinnans status följs i meningen efter, hon fick arvsrätt och månggifte begränsades. I 

sammanhanget används ordet ”mildrades” om de barbariska metoderna, det ordet ger en ton 

av att metoderna inte försvann helt, utan till viss del lever kvar om än mildare. Mannen fick 

försörjningsplikt för kvinnor och barn i och med förändringarna under islams framväxt. När 

det här står i det sammanhang det görs, kan man anta att det skall ses som en rättighet, vilket 

ger ett motsatsförhållande. Det är snarare en skyldighet än en rättighet. 

 

Efter detta ställs frågan ”Hur ser kvinnans situation ut idag?”52 Författarna börjar med att 

konstatera, genom att skriva det i fetstil, att mannen är familjens överhuvud, enligt Koranen, 

men också att kvinna och man är likvärdig. Ordet ”också” visar att ett motsatsförhållande 

existerar, då det i meningen efter skrivs att det är mannens vilja som gäller om man och 

kvinna inte är överens. På vilket sätt menar författarna att kvinnan och mannen är likvärdig? 

Det framkommer inte tydligt, varken där detta står skrivet eller i följande text. 
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Om giftermål och kvinna skrivs ”Att vara gift innebär paradoxalt nog för en kvinna en större 

frihet än att vara ogift.”53 Läroboksförfattarna finner alltså detta motsägelsefullt. Detta ord, 

paradoxalt, gör att man lägger ord och värderingar i elevernas mun. 

 

När författarna skriver om arbete har de i fetstil skrivit att antalet förvärvsarbetande kvinnor 

är mycket lågt, vilket efterföljs av text om hur kvinnan anses vara fysiskt svagare än mannen, 

samt att hennes frigörelse motverkas av förväntningarna på att hon skall ta hand om hemmet. 

Vem eller vad som säger att kvinna är för svag står inte, författaren ger ingen förklaring till 

detta fenomen. Detta menar man motverkar hennes frigörelse från mannen. Författarna menar 

att frigörelse skulle kunna göra henne mindre beroende av mannen. Varför hon skall vara 

mindre beroende av honom ger man ingen förklaring till. Förklaringen till det låga antalet 

förvärvsarbetande kvinnor känns inte fullständig, alltför många frågor dyker upp. 

 

Författarna skriver att många kvinnor trots den traditionella kvinnorollen är välutbildade. 

Menas det då att det man tidigare skrivit om kvinnan är den traditionella kvinnorollen och det 

som kommer senare tillhör den ”moderna” muslimska kvinnorollen? Den frågan har inget 

svar, men den bör ställas. 

 

Då regler för skilsmässa och arv behandlas börjar man med att konstatera att mannen, har 

tydligare rätt till skilsmässa än kvinnan. Efter det tar författarna upp kvinnan och att hon 

riskerar mest vid skilsmässa. Förklaringarna till det hon riskerar är, att hon riskerar vårdnaden 

om barnen, får inget underhåll samt att en del av brudgåvan försvinner. Hur eller varför det är 

på det här sättet ges ingen förklaring till. 

 

Att en kvinna ärver hälften i fundamentalistiska stater förklaras med att det motiveras av den 

försörjningsplikt mannen har och att manliga släktingar ärver. Den här delen avslutas med 

konstaterandet att det är lika arvsrätt i sekularistiskt styrda stater. Vilka dessa stater är skrivs 

inte. Man förklarar inte, ger ingen bakgrund, till arvsrätten. När regler för skilsmässa och arv 

tas upp i texten förklaras det inte varifrån de är hämtade. Om reglerna är hämtade från 

Koranen eller om de är ”egenhändigt” gjorda i samhället. 

 

                                                           
52 Relief religionskunskap A plus (2003), s.116 
53 Relief religionskunskap A plus (2003), s.116 
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Ett konstaterande görs om att en kvinnas situation ser olika ut i olika länder. Där man gör en 

jämförelse mellan fundamentalistiska stater och sekulariserad islamtolkning. Men varför det 

är som det är ges ingen förklaring till. Vidare skrivs att urbanisering och utvecklingsnivå har 

betydelse för kvinnans situation. Vad de menar med utvecklingsnivå följs av meningar där 

man skriver att utbildning höjer medvetandet, samt att globaliseringsprocessen, som de menar 

sker genom film och TV, skyndar på denna utveckling. Med utveckling, menar de synen på 

kvinnan, att attityderna mot kvinnor förändras. Genom att påstå detta kan man tolka det som 

om det de skrivit om kvinnan är något som de anser visa på ett förtryck mot kvinnan, att 

hennes rättigheter inte är lika som mannens. 

 

Hedersmord belyses extra genom en markering, i detta fall med en egen ruta. Där man 

påpekar att Koranen inte uppmanar till sådana mord, men att de förekommer i större 

utsträckning i muslimska länder och har på så vis felaktigt ansetts vara något typiskt för islam. 

När författarna skriver sådana mord kan man tro att Koranen uppmanar till andra mord. 

Förklaringen till hedersmord går ut på att männen skall upprätta hedern, samt att det också 

handlar om kulturtradition och utvecklingsnivå. Läroboksförfattarna fördömer den här 

handlingen som en barbarisk företeelse. 

 

När detta förklaras med bland annat utvecklingsnivån och att läroboksförfattarna ser det här 

som en barbarisk företeelse kan man som läsare förknippa det här direkt med vad som skrivs 

om familjen i islam, även om de skriver att hedersmord inte är något typiskt för islam. Där 

man, som jag tidigare skrivit, skriver att de barbariska traditionerna mildras och kvinnans 

status höjdes, att attityderna börjar förändras och att synen på kvinnan har med 

utvecklingsnivån att göra. 

 

I texten om familjen har man alltså en kort historik där det förklaras hur kvinnans och 

mannens rättigheter/skyldigheter växte fram, i och med islam. Könsrollerna förklaras genom 

att man hänvisar till Koranen, vilket kan betyda att de menar att dessa roller legitimeras i 

religionen. Författarna ger förklaringar till vissa ting, om än jag skulle vilja se dem 

utförligare. 

 

När man läser den här texten om familjen framgår det inte klart att det som tas upp har med 

religionen, islam, att göra. Dock finns där ställen då texten syftar tillbaka på Koranen, vilket 
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gör att den text som kommer senare kan syfta tillbaka till detsamma. Men inget tydligt och 

klart framgår, dock finns informationen om familjen, könen i en religionskunskapsbok, vilket 

gör att texten syftar direkt till den religion man i sambandet tar upp, då i detta fall islam. När 

det till exempel skrivs om utbildning i en religionskunskapsbok, kan man som elev tro att 

utbildningen har med religionen att göra, vilket inte är fallet alla gånger utan kan också ha att 

göra med kulturen. 

 

I den här texten finns inga tydliga kognem, så som Selander menar, däremot finns där 

förklaringar om än de inte alltid är tillfredsställande förklaringar. Den här boken är fasett-

ordnad i sin innehållsförteckning på det sättet att vissa rubriker är återkommande i de olika 

religionerna, så som ”Rit och liv” och ”Kultur och samhälle”. Läroboken är nivågrupperad 

och riktar sig mot gymnasielever. Boken är både sluten och samtidigt inte sluten. Den är 

sluten på det sättet att det finns uppgifter som kan besvaras med hjälp av endast läroboken, 

men inte sluten på det sättet att det också finns uppgifter som kräver fler källor. Om boken 

förblir sluten eller ej på lektionerna avgörs här av läraren. 

 

Läroboken är ikuggad och innehåller realreferens. Det senare framkommer i och med att 

författarna i texten skriver om i dag och ger exempel på dagsaktuell händelse. I samband med 

islamkapitlet finns också instruktioner genom olika arbetsuppgifter, samt skall det också 

finnas en lärarhandledning. Boken är också producerad, då i detta fall till gymnasieskolan. 

Syftet, med den här boken står att läsa om på baksidan. Det är att behandla de stora 

världsreligionerna, etniska religioner och etik. Där religionerna presenteras på ett likartat sätt 

för att, som författarna menar, underlätta inlärning och jämförelser. 

 

4.3 Söka Svar – Religionskunskap kurs A & B 

 

Den här läroboken tar upp islam under rubriken islam, som följs av åtta underrubriker.54 Det 

här kapitlet behandlas på 36 sidor av totalt 356 sidor.55 I förhållande till de andra religionerna 

är islamdelen bland dem som tar flest sidor. 

 
                                                           
54 Dessa rubriker är; Islam – den allomfattande religionen, Muhammed, Världen sedd med muslimska ögon, Vad 

är en människa?, Människans livssituation, En vandring mot målet, Uppgifter och den sista rubriken är 
Överblicka* Tänk efter* Sök i texten* Sök på egen hand 

55 Då räknas de sidor som är numrerade. 
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I Islamkapitlet ägnas familjen åt ungefär en sida, under rubriken ”Familjen är livets kärna”.56 

Inga bilder finns, utan sidan består endast av text. Uppgifter till de 36 sidorna återfinns i slutet 

av kapitlet. Det finns bland andra en uppgift som tar upp tankar kring jämlikhet mellan könen 

i förhållande till vad massmedia förmedlar. Sura 4:34-35 återges, den handlar om mannens 

och kvinnans relationer, därtill kommer frågor om helhet, sammanhang och tolkningar. Vad 

skrivs då om familjen? 

 

4.3.1 Söka Svar – Familjen 

 

Följande skrivs om familjen, där fokus till en början ligger på familjen som helhet, för att 

sedan övergå till muslimsk kvinna respektive man i det svenska samhället. Om familjen som 

helhet skriver författarna följande; 

• Islam ser familjen som en enhet och som samhällets grundstomme. 

• Man håller medlemmarna i familjen samman genom ömsesidiga plikter, där var och en 

har sin bestämda roll och sitt ansvarsområde. 

 

I texten står att läsa, ”man och hustru har en jämlik auktoritet men i olika avseenden.”57 

Vilket följs av en text där ett exempel på detta ges och det är följande; ”Mannen är familjens 

försörjare och försvarare. Kvinnan, som enligt, islam överträffar mannen i fråga om kärlek 

och omsorg, uppfostrar barnen och tar hand om hemmet.”58 I texten påpekas att det här är 

inget generellt, utan att kvinnan i många fall hjälper till med försörjningen, däremot ges inget 

direkt svar på om mannen hjälper till med uppfostran och hushållsarbetet då detta följs av 

följande, ”… enligt traditionen hjälpte Muhammed till med hushållsarbetet.”59

 

Efter detta övergår författarna till att skriva om hur det kan vara för en muslimsk kvinna 

respektive man i det svenska samhället. Där de menar att den traditionella muslimska familjen 

kan stöta på problem. Om kvinnan i detta skrivs följande: 

• Värdigheten som mor och maka naggas i kanten då hon ofta måste hjälpa till med 

försörjningen och kan på grund av det inte vara hemma med barnen. 

• Hon kanske inte tillåts bära sin muslimska klädedräkt på arbetsplatsen. 
                                                           
56 Söka Svar (2000), s.279 
57 Söka Svar (2000), s.279 
58 Söka Svar (2000), s.279 
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• Hinner kanske inte tillaga maten så omsorgsfullt som hon vill, på grund av dubbelarbetet. 

• Hennes roll som förebild konkurrerar med svenska ideal. 

 

Om mannen och de problem han kan stöta på i det svenska samhället skrivs: 

• Värdigheten utsätts för prövningar. 

• Klarar inte ensam att försörja familjen. 

• ”… kan inte ombesörja sina barns och sin hustrus rättigheter och välbefinnande i skolan 

respektive på arbetsplatsen eller skydda dem från myndigheternas inflytande.”60 

 

Övrigt som skrivs i texten är det som delen avslutas med, där några frågor ställs efter att ha 

konstaterat att det är svårt för mannen och kvinnan som muslimer att uppfylla de plikter de 

har i egenskap av att vara muslim i ett sekulariserat svenskt samhälle. Frågorna som avslutar 

familjedelen handlar om arbetsgivarens tillåtelse eller icke för bönestunder och om man får 

semester för att vallfärda till Mekka. Den sista meningen i avsnittet tar upp hur de muslimska 

barnens respekt för sina föräldrar hotas att tunnas ut i det svenska samhället.61

 

4.3.2 Analys av familjen i Söka Svar 

 

Den här texten lägger fokus på de svårigheter som kan uppstå för en muslimsk kvinna och 

man i det svenska samhället. De problem som tas upp ligger nära på det sättet att man skriver 

om hur det kan ta sig i uttryck för muslimer i det svenska samhället, där eleverna som läser 

texten bor och lever i. 

 

I den här texten tar man upp familjen som en enhet och att den utgör samhällets 

grundstomme. Att familjen håller samman genom ömsesidiga plikter, alla har sin bestämda 

roll. Författarna menar att en jämlik auktoritet finns mellan man och kvinna men i olika 

avseenden, där de sedan visar på ett exempel. Det exempel som tas upp är att mannen är 

familjens försörjare och försvarare. Kvinnan är, enligt islam, överlägsen mannen i frågan om 

kärlek och fostran. I texten sägs det att detta inte är någon generell fördelningsfråga, utan att 

                                                           
59 Söka Svar (2000), s.279 
60 Söka Svar (2000), s.279 
61 Söka Svar (2000), s.279 
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kvinnan många gånger hjälper till med försörjningen och att Muhammed, enligt traditionen 

hjälpte till med hushållsarbetet. 

 

I den här delen ger man inga direkta förklaringar till det som skrivs, förutom hur den jämlika 

auktoriteten ser ut i ett olikt avseende. Texten är framställt med ”positiva” ord; ”Jämlik 

auktoritet, men i olika avseenden”, vilket visar på att man inte menar att kvinnan är 

underställd mannen, eller ickejämlik med honom för att hon tar hand om barn och hemmet. 

Att de har lika hög auktoritet, men inom olika områden. 

 

Det skrivs att Muhammed hjälpte till med hemmet och att kvinnan idag hjälper till med 

försörjning, men hjälper mannen, idag, till med hushållsarbetet? Man ger ingen direkt 

förklaring till hur det ser ut idag, eller vad man menar med att skriva som man gjort. 

 

Om den muslimska kvinnan i det svenska samhället skriver man att hon kanske inte tillåts att 

använda de kläder hon vill, den muslimska klädedräkten. Dock ger författarna ingen 

förklaring till vad den muslimska klädedräkten är. Man kan då anta att elever i den svenska 

skolan skulle kunna tro att det som då menas är slöja och stora kläder som inte sitter åt. 

 

Om mannen i det svenska samhället skrivs att hans värdighet också utsätts för prövningar då 

han inte klarar av att försörja familjen själv. Väldigt lite skrivs om mannen i det svenska 

samhället i jämförelse med kvinnan, vilket inte motiveras eller förklaras på något sätt. 

 

I den här delen av boken där författarna tar upp om hur det kan ta sig i uttryck att vara muslim 

i det svenska samhället försöker de förklara vilka problemen kan vara för den traditionella 

muslimska familjen. Där man då kan utröna i de punkter som tidigare radats, att den 

traditionella muslimska kvinnan bär muslimsk klädedräkt, lagar mat omsorgsfullt, är hemma 

med barn och är en förebild. Om mannen kan man utläsa att han är försörjare, skyddar fru och 

barn från myndigheter, ombesörjer hustruns rättigheter och sina barns välbefinnande i skolan. 

Det enda som tas upp om barnen är att deras respekt för sina föräldrar hotas uttunnas i det 

svenska samhället. 

 

Sista meningen i texten, ”Men främst hotar de muslimska barnens respekt för modern och 

fadern att uttunnas i det svenska samhället”., känns utkastad och det ges ingen direkt 
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förklaring till den, utan den syftar troligtvis till det som står tidigare i texten. Den meningen 

bör, anser jag, på något sätt placeras in före de avslutande frågorna. 

 

Tonen i texten känns neutral om än viss kritik mot arbetsgivare och det svenska samhället 

skymtar. Författarna har lagt fokus på idag, i det svenska samhället, inte på vad Koranen 

säger, hur det kan se ut i muslimska länder, inga värdeladdade ord om kvinnor eller män, de 

ställs inte heller emot varandra. Jag skulle tro att det finns de elever som läser den här texten 

ställer många frågor till lärare utifrån sina förutfattade meningar om kvinnor och män i 

muslimska samhällen. 

 

Häri finns inga kognem, inte heller några direkta förklaringar, på det sättet som Selander 

menar. I innehållsförteckningen kan antydningar till fasett-ordnad lärobok ses, på det sättet att 

varje kapitel avslutas på samma sätt. Den är nivågrupperad på det sättet att den vänder sig till 

gymnasieelever. Texten är inte sluten, men samtidigt är det upptill den lärare som använder 

boken att avgöra om det är ett måste att använda sig av fler källor än läroboken. Boken är 

ikuggad och rymmer realreferens. Texten utgår ifrån ett samhälle som eleverna känner sig 

hemma i och kan på det sättet referera till något igenkännande. 

 

Till islamkapitlet finns instruktioner i form av olik arbetsuppgifter och boken är producerad 

till en bestämd marknad, i detta fall skolan. Bokens syfte framkommer inte tydligt, men 

antagningar kan göras utifrån att läsa på bokens baksida. Där man kan utröna att syftet är att 

ge vissa grundkunskaper, att existentiella och etiska frågor ges stor plats, men också att 

eleverna skall få ta del av vilka verktyg man kan använda sig av för arbete med texter och 

självständig forskning. 

 

4.4 Jämförelse av läroböckerna – familjen 

Här har olika kategorier gjorts utifrån vad som framkommit i punkterna i ovanstående text. 

Dessa kategorier är; hemmet, kläder, utbildning, arbete, skilsmässa, arv, giftermål och övrigt. 

I nedanstående text försöker jag göra en jämförelse mellan det som framkommit. 

 

Hemmet 

De tre läroböckerna tar upp att kvinnan tar hand om hemmet, om än på olika sätt. I Religion A 

2000 skrivs om mannen att han skall ansvara för kvinnor och barn. Där det i Relief skrivs att 
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detta, ansvaret, växte fram i och med islam. I Söka Svar nämnes också det här om än på ett 

annat sätt. Där man skriver att han är familjens försörjare och försvarare. 

 

Kläder 

Söka Svar och Religion A 2000 nämner kvinnans klädsel. Där den först nämnda (Söka Svar), 

skriver att hon kanske inte får bära sin muslimska klädedräkt. Någon förklaring av vad den 

klädedräkten är eller innebär skrivs inte. Medan den förra (Religion A 2000), tar upp 

lättkläddhet, slöja och döljande av kroppen. Där författarna menar att kvinnan inte får vara 

lättklädd, vilket ofta har lett till att hon bär slöja och döljer kroppen i vida kläder. Ingen av de 

tre läroböckerna nämner något om mannens klädsel eller om hur han bör klä sig. 

 

Utbildning 

Relief är den enda boken som tar upp utbildning. Där man skriver att det finns många 

välutbildade kvinnor trots den traditionella kvinnorollen. Författarna nämner också universitet 

i Kairo och antalet kvinnor som utbildar sig där. I detta sammanhang nämns inte heller något 

om mannen i någon av de tre böckerna. 

 

Arbete 

Söka Svar och Relief tar upp arbete om än på olika sätt. Där den förra (Relief), lägger större 

vikt vid detta än vad den första gör. I Relief skrivs det att kvinnan ses som fysiskt svagare än 

mannen och att antalet arbetande kvinnor är lågt. I den första (Söka Svar), skriver man om 

arbete i förhållande till klädedräkten och tillagning av mat. Inget direkt skrivs om arbete och 

män, men i Religion A 2000 och Söka Svar skrivs att mannen har det ekonomiska ansvaret. 

Där den sist nämnda (Söka Svar), inte skriver det rent ut, utan skriver det att mannen kanske 

inte kan försörja familjen ensam. 

 

Skilsmässa 

Religion A 2000 och Relief behandlar den här delen, där den senare (Relief) tar upp den 

utförligare. Religion A 2000 nöjer sig med att konstatera att kvinnan inför domstol måste 

bevisa att mannen inte fullgjort sin plikt. Relief tar upp också detta, men också vad som 

händer med barnen och brudgåvan. I Religion A 2000 menas att han lätt kan få skilsmässa 

genom att upprepa ”Jag förskjuter dig”, tre gånger med en månads mellanrum. Relief tar upp 

det på ett ungefär samma sätt, men skriver att han har tydligare rätt till skilsmässa och att han 
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kan förskjuta henne. Religion A 2000 tar också upp att det är mannens plikt att ta hand om 

barnen vid skilsmässa. 

 

Arv 

Att kvinnan ärver hälften än mannen tar både Religion A 2000 och Relief upp. Däremot tar 

den första (Religion A 2000) upp motivet bakom detta, medan den senare (Relief) menar att 

det här gäller i fundamentalistiska stater, i sekulariserade är det lika arvsrätt. Om mannen och 

arvsrätt är det ingen av böckerna som skriver något, men kan förstås utifrån det som skrivs om 

kvinnan. 

 

Giftermål 

Endast Relief skriver om giftermål, där man menar att det är en större frihet för kvinnan att 

vara gift än ogift, samt att hon inte kan gifta sig med en icke troende man, han måste alltså 

vara muslim. I Relief skrivs att mannen kan gifta sig med en icke-troende kvinna, medan de 

andra två böckerna inte nämner något kring detta. 

 

Övrigt 

I Religion A 2000 tar man upp, vilket inte görs i de andra läroböckerna, att kvinnan anses vara 

psykiskt svagare än mannen. Man menar att det innebär att hon inte har samma religiösa krav. 

Den här boken skriver, vilket de andra inte gör, att mannen har ansvar för barnet när det slutat 

amma. I Relief skriver författarna att kvinnan liksom i väst tar ett stort socialt ansvar, att en 

kvinnans situation kan se olika ut från land till land, att hon uppnått bättre villkor i modern 

och sekulariserad islamtolkning, samt att attityderna till kvinnor börjar förändras. De andra 

böckerna nämner inget om detta. Man tar också upp att, enligt Koranen är mannen familjens 

överhuvud, samt att det är mannens vilja som skall gälla om kvinna och man inte är överens. 

Detta återkommer inte i de andra böckerna när man läser om familjen. Det som skiljer sig från 

de andra böckerna i Söka Svar är att författarna skriver att den muslimska kvinnans roll som 

förebild konkurrerar med svenska ideal. Om mannen skriver man att hans värdighet utsätts för 

prövningar i det svenska samhället, vilket inte tas upp i någon av de andra böckerna. 

 

Var läggs vikten i de olika böckerna? Som man kan se i den ovanstående texten lägger 

Religion A 2000 vikten vid skilsmässa, ansvaret för kvinnor och barn, kvinnans klädsel och 

uppgift, samt arv. I texten görs inga större förklaringar, utan snarare konstateras att det är på 
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det ena eller andra sättet. I Relief läggs vikten på kvinnan, men mannen förekommer också i 

texten. Häri lägger man vikten vid giftermål, skilsmässa, arv, arbete och utbildning. I den här 

boken försöker man visa på två sidor för kvinnor, både att det finns de som är underordade 

mannen och den andra är att det börjar förändras och att kvinnans situation i sekulariserade 

muslimska stater är bättre än vad det är i fundamentalistiska. Om än detta försök, lyser det 

igenom vad man anser om kvinnans situation. Söka Svar lägger vikten vid vilka eventuella 

problem mannen och kvinnan kan möta på i det svenska samhället. Liksom att man lägger 

vikten vid att inte betona att något är, utan att det kanske är. 

 

Religion A 2000 varvas i texten man och kvinna. Man har kortfattade meningar som kan 

liknas som konstateranden, till exempel; ”Kvinnors uppgift är att sköta hemmet.”62 Det finns 

en ton som gör att en uppfattning om att kvinnan är underordnad mannen infinns. 

 

Relief börjar med att betona familjens viktiga plats i samhället, vilket följs av en kort historisk 

genomgång över hur kvinnans situation förändrades. I texten varvas kvinna och man, dock 

skrivs det mer om kvinnans rättigheter och skyldigheter. Fokus ligger, som tidigare skrivits, 

på kvinnan, där en negativ ton infinns angående kvinnans ställning och situation. Meningarna 

behandlar mannen väldigt kort, dock utförligare om kvinnan. 

 

Söka Svar inleder med familjens betydelse i samhället. Texten betonar kvinnan och mannens 

jämlika auktoritet men i olika avseenden. Fokus ligger på deras roll och situation i det svenska 

samhället. 

 

Böckerna skiljer sig åt i många avseenden och samtidigt inte. Man har i de tre böckerna lagt 

fokus på skilda ting, vilka redovisas nedan. I Religion A 2000 ges uppfattningen att det de 

skriver om familjen är det som gäller för alla muslimer i alla länder. I Relief skriver man att 

det ser olika ut i olika länder, men ger inte många exempel och detta utgör endast en liten del 

av helheten. Även här får man till viss del uppfattningen att det kan gälla alla muslimer, även 

om det skrivs utförligare än vad som görs i Religion A 2000. Häri läggs väldigt mycket fokus 

på kvinnan samt att det också skrivs en hel del om arbete och utbildning. I Söka Svar ges den 

uppfattningen att man försöker tona ner synen på kvinnan som underordnad mannen. Man är 

försiktig med konstateranden, där mer osäkerhet ges i skrivandet om kvinnan med ord som 
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kanske än vad man gör om mannen där orden verkar ge ett säkrare intryck av att det är. Ett 

exempel på detta: Om kvinnan använder man ord så som; kanske. Om mannen använder man 

ord så som; klarar inte, kan inte. 

 

Relief och Religion A 2000 är de två som innehållsmässigt skiljer sig minst från varandra, om 

än den förstnämnda skriver utförligare och gör färre konstateranden. Däremot används ord 

som gör att man skulle kunna tro att det är så som de skriver. Söka Svar är den enda av de tre 

som tar upp förhållandet muslim och det svenska samhället. Det kan vara bra då det kan ligga 

närmare eleverna, om än det vore att föredra att de då skrev om barn och ungdomar i det 

svenska samhället som ligger än närmre. De tre böckerna är skrivna på olika sätt och med tre 

olika stilar, vilket kan bero på de/den som skrivit texten om familjen. 

 

5. Läroböckerna i förhållande till Lpf 94 och Re1201 

 

Om man ser till det som framkommit ovan och ställer det mot vad som redovisas i kapitel 2 

kanske det kan ses som att läroböckerna försöker främja förståelsen för den muslimska 

familjen i läroböckerna. Där man troligtvis skriver om det som eleverna anses bör veta och ta 

del av, för att få en förståelse för familjen inom islams ramar. Dock anser jag att den 

förståelse som främjas är kvinnans underordnande och mannens position som överordnad och 

mindre viktig då man tillägnar honom en liten del av texten. Kanske får eleverna förståelsen 

av den muslimska familjen som att kvinnans ställning skiljer sig nämnvärt gentemot av vad 

som ses som den svenska kvinnans ställning. Att mannen i den muslimska familjen är 

överhuvudet i familjen, som kan skilja sig lätt och tar barnen vid en eventuell skilsmässa. 

 

Det är lärarens uppgift att ge eleverna den kunskap som behövs för att kritiskt granska och 

bedöma det de ser och läser, vilket Lpf 94 föreskriver, i det här fallet läroböckerna. För att 

sedan kunna diskutera och ta ställning till olika livsfrågor och värderingsfrågor som berör den 

muslimska familjen i läroböckerna. Detta behövs då läroböckerna inte ger instrumenten för 

det här, vilket överhuvudtaget är en viktig del inom skolan och undervisningen. 

 

Om man ställer det som framkommer i Religion A 2000 och Relief mot vad som sägs i Lpf 

94, att skolan skall sträva mot att eleverna inte accepterar att andra människor utsätts för 
                                                           
62 Relief (2003), s.104 

 31



förtryck och kränkande behandlingar, kan ett sådant ställningstagande hos eleverna ske då de 

läser om familjen i läroböckerna. Böckerna kan väcka de värderingar som kan finnas om man 

och kvinna. 

 

Om läroböckerna ger ökad förståelse för den muslimska familjen, som andra människor med 

en annan tradition och livsåskådning är jag inte säker på. Av vad som framkommit tidigare, är 

jag inte så säker på att en ökad förståelse för familjen kan infinnas hos eleverna. 

 

I Re1201 står att läsa att eleverna skall utveckla sin förståelse för hur religion och 

livsåskådning tar sig i uttryck i människors sätt att tänka, skapa och handla. Om man ser till 

detta, läroböckernas text och familjen, anser jag att läroböckerna inte ger den här förståelsen 

för hur religionen tar sig i uttryck för en muslimsk familj att tänka, skapa och handla. För att 

ge denna förståelse krävs mer bakgrundshistoria om hur det var innan islams framväxt, vilket 

i sig kan vara lärarens uppgift att ta fram då läroböcker inte kan bre ut texterna utan måste 

skala dem. 

 

Om eleverna kan beskriva och förstå den muslimska familjen, dess sätt att tänka och handla, 

är utifrån läroböckerna inte helt omöjligt, men om en vidare förståelse av det som står skrivet 

infinns hos eleverna är också upp till en lärares ansvar att se till. 

 

Att eleverna kan ta ställning till det som strider mot grundläggande värden i samhället 

föreskrivs i Lpf 94. Att göra det i samband med att de läser läroböckernas texter kan vara 

möjligt. De kan tycka utifrån sin fostran i det svenska samhället med dess värderingar, att 

kvinnans eller mannens ställning strider mot dessa. Av vikt är att de också förstår att det som 

står skrivet i böckerna inte alltid gäller för alla muslimska familjer och att de kan se till vilket 

samhälle och kultur det rör sig om. 

 

6. Diskussion 

 

I det här arbetet har jag undersökt; ”Hur framställs familjen i kapitlet islam i läroböcker för 

religionskunskap A i gymnasiet?” och ”Uppfyller framställningarna de riktlinjer och mål som 

Lpf 94 och kursplanen ställer?” För att besvara den först huvudfrågan använde jag mig av 
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underliggandefrågor som berör vad och hur det framställs, samt Selanders terminologi för att 

utröna texterna/böckernas uppbyggnad. 

 

För att använda den metod jag har gjort i det här arbetet förutsätter en viss skärpa i sinnet, 

vilket inte alltid varit tillfredställande under arbetets gång. Att jämföra de texter som ligger till 

grund för analyserna utan att lägga för mycket av sina egna värderingar och förförståelse i 

dem har i bland också varit svårt. Där finns alltid en egen uppfattning om ämnet, vilket i sig 

har resulterat till valet av ämne och angreppssätt, men jag har så gott jag kunnat försökt 

framställa analyserna sakligt och utan allt för mycket värderingar, om det nu är möjligt. 

 

Att jag inte använt mig av Esposito tidigare beror på att jag valde att ta med honom i 

diskussion för att på så vis få en tyngd i den. Att jag redan hade valt mitt sätt att angripa 

texterna, genom de underliggandefrågorna och Selanders terminologi. Visst har Esposito 

kunnat få komma till uttryck tidigare och utgjort basen för analyserna, dock inte här och nu. 

Kanske resultatet kunnat bli annat än vad det blivit här, men det skall inte undersökas nu. 

 

Att läsa och skriva om det här området har varit intressant då många nya tankar och frågor 

uppstått hos mig. Jag har bland annat blivit medveten om läroböckernas ibland fattiga 

innehåll. Att jag som lärare måste vara vaken för det som eleverna får ta del av i läroböckerna, 

att det ibland kan behövas annat kompletterande material. Att vissa ord och meningar kan få 

en hel text om ett område att framstå som positiv eller negativ information/kunskap. Givetvis 

har där funnits stunder då jag funderat på vad jag gett mig in på, men där har hela tiden 

funnits en dragningskraft att söka svaren på mina huvudfrågor och på de frågor som uppstått i 

och med att arbetet gått framåt. 

 

Det som framkommit som svar på den första frågan är följande. Att det inte skrivs om den 

muslimska familjen, utan att man skriver om mannen och kvinnan och utelämnar barnen. Där 

fokus ligger på kvinnan. Förvisso består familjen av man och kvinna, dock hade jag förväntat 

mig mer att författarna skulle skriva om familjen som en enhet. Där även barnen skulle få en 

plats. Förvisso talar de om barnen i samband med skilsmässa och fostran, men inte på något 

annat sätt. Kanske kan det vara så att barnen är ganska fria att leva sitt liv i familjen och att 

författarna då inte ansett det vara viktigt att nämna. 
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Mycket av det som skrivs i texterna är i sig korrekt, men tonen i texterna gör att jag anser att 

kvinnans ställning framstår som underordnad och icke önskvärd medan mannen är överordnad 

henne. Meningarna i läroböckerna känns som om att de är tagna ur sitt sammanhang. Jag 

anser att de bör ges en vidare förklaring och sättas in i en situation som förklarar det som står. 

 

Esposito menar att det är viktigt att kunna historien före islams framväxt. Hur situationen för 

kvinnor och män då såg ut och hur det kom att utvecklas. Detta för att förstå hur det är idag. 

Läroböckerna ger inte någon förståelse för hur var innan islams framväxt, utan skriver så som 

jag uppfattar det om idag. Det kan ge felaktig föreställning om familjen, då främst kvinnornas 

situation. Kanske skulle en annan förståelse infinnas om eleverna fick ta del av historien före 

islams framväxt. Att veta något om hur det var före skulle också kunna leda till nya 

frågeställningar hos eleverna. 

 

Äktenskapet upptar en del av Espositos text. Där han bland annat skriver om ceremonin, vad 

äktenskapet innebär. I läroböckerna, dock inte i alla, skriver man om mannens rättigheter och 

kvinnans rättigheter. Läroboksförfattare skriver om månggifte, men ger ingen vidare 

förklaring av vad det innebär. Esposito skriver också om det, men vidareutvecklar vad det 

innebär.63 Det stör mig att lärobokstexterna är så ofullständig. Att de inte ger några 

förklaringar till det som skrivs. Förvisso förstår jag att det är ett måste att dra ner på text för 

att få plats, men om de ändå kunde ge vissa litteraturförslag för vidare läsning. Om det 

någonstans kunde förklaras att texterna inte är fullständiga. Visst är det upp till en lärare att 

vara vaksam på att ha extra material då denne förhoppningsvis vet att texterna inte alltid är 

fullständig, men det finns de elever som inte läser extra papper som delas ut, utan endast 

använder sig av boken. 

 

Esposito skriver om beslöjning, vilken kultur det är hämtad från och vad Koranen säger om 

detta. Lärobokstexterna nämner den muslimska klädedräkten i samband med kvinnor, vilket 

kan leda till tankar på slöja, men förklarar det inte närmare.64 Esposito skriver att Koranen 

uppmanar kvinnor att klä sig anständigt, men också männen. Min fråga blir, varför skrivs det 

inte något om detta i läroböckerna? Mannens skyldighet att klä sig anständigt? Kan det vara 

så att det är svårare att definiera vad som är anständig klädsel för män. 

                                                           
63 Vad det innebär se kapitel 3 
64 I religion A 2000 förklaras slöjan och att den inte påbjuds i Koranen. 

 34



Ifrågasättas kan, varför jag inte använt mig av Esposito som analysinstrument i kapitel 4. Jag 

ville använda mig av honom som en grund och ge en mer fullständig del om familjen om än 

den är kortfattad och tagen ur sitt sammanhang. Samtidigt som jag ville att han skulle få ge 

tyngd i diskussionen. Något som förvånar mig är att Esposito, liksom läroböckerna, inte 

skriver något om barnen som egna individer utan endast i sammanhang med kvinna eller man. 

Annars har jag funnit hans bok som givande och lättläst. En bok som jag skulle kunna komma 

att använda mer. 

 

Uppfyller framställningarna de riktlinjer och mål som Lpf 94 och kursplanen ställer? Ja, det 

anser jag, om än jag inte gillar framställningen om kvinnan och mannen i läroböckerna. 

Läroboksförfattarnas text är så som Selander påpekar inte någon ny kunskap, utan 

reproducerad av det redan existerande, urvald och begränsad. Att texterna är begränsad i de 

läroböcker jag använt mig av anser jag framkommer då man studerar texterna och har med sig 

djupare kunskap om ämnet. Selander menar också att kunskap och moral finns sammanvävt i 

texten, då inte uppenbar utan dold. Det här är också något som jag tyckt mig sett i texterna, då 

speciellt angående kvinnan. Där man se antydningar till att kvinnans ställning inom islam inte 

är det som författarna föredrar. Jag anser att man kan känna stoft av förakt mot hur kvinnan 

behandlas och hennes ställning i samhället. Förvisso kan jag ha helt fel om detta, men det är 

hur jag uppfattar det. Att inget sägs rent ut, utan de ”smyger” i orden. 

 

Selander tar också upp att en lärobok kan ses som ett uttryck för den tid vi lever i, vilket jag 

anser speglas i läroböckerna. I en tar man upp hedersmord, vilket har varit aktuellt i Sverige 

under en tid, samt att man i samma bok skriver om könsroller, förvärvsarbete, regler för 

skilsmässa och arv. Dessa ting bland många andra anser jag speglar det samhälle vi lever i, 

vad vi anser är viktigt att veta något om. Där hedersmord förekommit och är något som vi inte 

alltid förstår. Vårt samhälle där det är viktigt med förvärvsarbete, ett samhälle där skilsmässa 

är vardagsmat och där jämlikhetens fana vajar med könsrollerna tryckta. Det skrivs om det 

som skiljer sig från det svenska samhället, exempelvis hur en skilsmässa går till i ett 

muslimskt land. Varför i hela världen bör man veta hur lätt eller svårt det är att skilja sig inom 

en religion eller kultur? Är det för att vi skall kunna ta ställning för eller mot fenomenet. 

 

Selanders beskrivning av det som är karaktäristiskt för en lärobok är bland annat att boken är 

sluten, den rymmer det som anses vara värt att veta och att den inte förutsätter någon annan 
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text. De böcker jag använt mig av i det här arbetet skulle jag inte använda mig av utan andra 

texter eller något annat material. Jag anser inte att dessa läroböckers texter om familjen 

tillfredställer det behov som kan finnas om det. 

 

De svar jag fått på mina undersökningsfrågor förvånar mig inte, samtidigt som de gör det. Det 

förvånar mig inte att fokus ligger på kvinnan, men det jag hade som syfte var att undersöka 

vad som skrivs om familjen. Jag tänkte familjen i form som en enhet och inte som delad 

mellan könen. Svaren förvånar mig också på det sättet att jag inte trodde att sådant stort fokus 

skulle komma att ligga på kvinnorna. Frågan hos mig väcks; varför skriver böckerna så 

mycket om kvinnan och så lite om mannen och barnen? Mannen förekommer väldigt lite i 

textdelen där man skriver om familjen. Vad beror detta på? Kan det vara så att den muslimska 

kvinnans roll skiljer sig mest från den svenska kvinnans föreställning om sin roll, medan den 

muslimska mannens roll skiljer sig mindre från den svenska mannens. 

 

Kanske kan det också vara så att det i Sverige talas mycket om kvinnan och hennes ställning i 

samhället, fokus ligger här på kvinnan, vi lyfter fram henne. Mannen nämns inte, anser jag, 

lika ofta i det syfte att lyfta honom och hans roll i samhället. Kanske kan fokus i 

läroboksförfattarnas texter bero på det samhälle de själva lever i och var blicken däri vilar på. 

 

Inget nämns om barnen utöver det som härrör till mannen eller kvinnan, inte om dem själva. 

Vadan detta? Kanske är det samma sak här. Hur ser det ut i vårt eget land, var vänder vi 

blickarna här, är det mot våra barn och ungdomar eller är det ifrån dem? Om man tänker sig 

att någon skulle skriva om familjen inom kristendomen skulle då barnen få ta någon del? Jag 

tror inte det. Jag tror inte man ser till barnen som en viktig del när man skriver om religionen, 

om det inte är något som skiljer sig extremt mycket från vårt eget samhälle. Kanske kan det 

vara så att man inte vill belasta barnen med något som de inte själva kan försvara. 

 

Något som jag lyckats mindre med i arbetet är att finna om värdeladdade ord används. Något 

som jag så här efterhand skulle stryka om jag visste resultatet, men man finner inte alltid det 

man söker. Att jag inte lyckats med detta beror vad jag tror på en feghet att se ut vissa ord 

som värdeladdade och inte. Jag tror att ett värdeladdat ord för en person inte alltid behöver 

vara det för en annan. Det handlar till en del om vad man varit med om och vad man lägger i 

dessa ord. 
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I Religion A 2000 tas det upp en problemsituation där man skriver om omskärelse. Att det 

inte nämns i Koranen vare sig för flickor eller för pojkar, men att det förekommer som en sed. 

I samma problemsituation finns sedan en fråga som man kan samtala om. Den vill att eleverna 

skall diskutera vilka problem en muslimsk familj kan möta i Sverige. Det jag här reagerar på 

är att först skriver man att Koranen inte nämner något om omskärelse, att det är en sed, sedan 

generaliserar man och använder orden muslimsk familj. Vad säger att alla muslimska familjer 

låter omskära sina barn? Vad har omskärelsen med religionen att göra när det inte ens 

omnämns i Koranen? Jag blir upprörd när jag ser liknande, men kanske är det det som är 

meningen också. Men jag tycker inte frågan passar i sammanhanget, inte heller ens ämnet. 

Ämnet i sig bör diskuteras, men om det skall göras i samband med islam och muslimer är jag 

inte så säker på. 

 

I Relief skrivs att kvinnas frigörelse motverkas då hon förväntas vara hemma och sköta 

hushållet och barnen. Jag ställer mig den frågan om en kvinna är frigjord om hon 

förvärvsarbetar och om det inte förväntas att hon skall ta hand om hemmet? Frigörelse för mig 

ligger i valet, att kunna välja om man vill ta hand om hemmet, arbeta eller göra både och. I 

texten skrivs att kvinnan blir mindre beroende av mannen genom frigörelse, men den 

frigörelse de talar om, att förvärvsarbeta, är det frigörelse? Ordet frigörelse är för mig ett 

värdeladdat ord, ett ord som man använt i fel sammanhang, använder man detta ord bör man 

också förklara vad som menas med det. 

 

Vid läsning av texten i Relief inställer sig undran över vad man vill med den här texten på de 

två sidor som den finns representerad? I läsning av texten framstår det som att författarna 

lyfter den traditionella kvinnorollen, ställer den mot skilsmässa, utbildning och arbete. Vilka 

tre ting kan verka vara viktigt i vårt samhälle där skilsmässa inte är en alltför ovanlig 

företeelse. Utbildning är mer ett måste än inte. Den skall leda vidare till arbete, så att vi kan 

försörja oss. Kanske skulle texten kalla den svenska kvinna frigjord, då det är mer vanligt att 

hon förvärvsarbetar än att hon inte gör det. 

 

I Söka Svar skriver författarna om muslimer i det svenska samhället, knyter an till det 

samhälle som eleverna känner till, men skriver om arbetsplatser. När man ändå skriver om hur 

det är att vara muslim här. Varför då inte skriva om vilka problem som kan uppstå för en 

muslim i skolan? Kanske det skulle kunna vara för känsligt då muslimska elever kan finnas i 
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skolan å samtidigt kan läraren i fråga skapa en sådan diskussion om denne vet att det inte är 

några problem. 

 

När jag läser den här texten om familjen i Söka Svar kan jag inte direkt dra linjer till islam om 

det inte var för vissa ord, utan det skulle mera kunna vara en text om vilken religion som 

helst. Dessa ord som gör att läsaren kan se att det handlar om islam är, Muhammed, muslimsk 

klädedräkt, islam muslimska familjelivet, muslimer och den avslutande frågan om semester 

för vallfärd till Mekka. Det som framställs i texten leder för mig till frågan; Vad har denna 

text med islam att göra? Vad har det man framställer med islam att göra? Varför är detta 

viktigt, varför har man valt att lyfta fram det här? Jag kan inte alls svara på frågorna, inte ens 

spekulera. 

 

En fara med att analysera familjen inom en religion är att man kan ha föreställningar om hur 

en familj skall vara sammansatt, vilka roller som finns och hur de bör agera. Att man försöker 

överföra detta till det man läser och får på så vis ett resultat som skulle kunna ha blivit ett 

annat. Jag är väl medveten om det här och anser att det också handlar om vem som analyserar, 

hur man analyserar och till viss del vad man vill att skall framgå i analysen. Jag har ställt upp 

mina mål i det här arbetet och dem letar jag efter, men sedan är det inte alltid jag funnit dem. 

 

I religionsundervisningen i skolan går lärare tillsammans med eleverna igenom islam på olika 

sätt, där läroböckerna kan ligga till grund för vad läraren ifråga tar upp och vad eleverna kan 

ta del av i dem. Av vikt är då att läroböckerna (och dess författare) så objektivt som möjligt 

tar upp religionerna. Framlagda utan att vara färgad av författarnas syn, vilket kan vara svårt 

då vi är en del av vårt kristna kulturarv, som vi antingen är medvetna eller omedvetna om. 

 

Viktigt är då, anser jag, att lärare är medvetna om vad som skrivs i de läroböcker som 

eleverna har till sitt förfogande i religionskunskapen. Att de ställer sig frågor till vad som 

presenteras i de texter som eleverna möter, för att på så vis kunna påvisa ”fler sidor av samma 

mynt” om så behövs. Att lärare kan ställa frågor och förhålla sig till texten i läroböcker bland 

annat utifrån den aktuella läroplanen och kursplanen anser jag utgöra en del i helheten som 

yrkesarbetande lärare. 
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Det här området skulle kunna ägnas många sidor åt, vändas och vridas på. Använda andra 

läroböcker, andra frågor för analyserna och annan/andra bok/böcker om islam. För att kunna 

avsluta arbetet väljer jag att göra det här och nu, med en avslutande sammanfattning och 

källförteckning. 
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7. Sammanfattning 

 

Det här arbetet är ett didaktiskt examensarbete, i vilket det söks svar på frågorna Hur 

framställs den muslimska familjen i kapitlet islam i läroböcker för religionskunskap A i 

gymnasiet? Uppfyller framställningarna de riktlinjer och mål som Lpf 94 och kursplanen 

ställer? För detta har en komparativ metod använts med utgångspunkt i läroböcker, ställda 

mot Lpf, kursplaner, mina huvudfrågor och underliggande frågor. 

 

De resultat som framkommer häri är att läroböckerna inte skriver om den muslimska familjen 

som en enhet, utan om man och kvinna och utelämnar barnen. Där fokus ligger på kvinnan. 

Den här delen, familjen, i de läroböcker som använts, uppfyller de riktlinjer och mål som Lpf 

94 och kursplanen ställer. 

 

Islam är en religion som är världsomspännande och utgör en stor del av det religiösa livet i 

Sverige. I svenska skolor går många muslimska barn, därför behövs en förståelse för den 

muslimska familjen både hos lärare och hos andra elever. För att detta skall kunna utvecklas 

bör lärare vara vakna och medvetna om vad lärobokstexterna har att säga om den muslimska 

familjen för att om det behövs utveckla denna information. Ett didaktiskt förhållningsätt är ett 

måste i samband med läroböcker och dess texter. 

 

En önskan är att fler ägnar sig åt att analysera lärobokstexter, då inte endast inom området 

islam utan också inom de andra religionerna. Vad skrivs till exempel om kristendomen. Inte 

endast analysera texter i religionsläroböcker utan också inom andra ämnen, för att göra detta 

väcker ens eget medvetande och förhoppningsvis de som läser det alster som produceras. 
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1. Inledning


I skolan används läroböcker inom de flesta ämnen, de finns där och används ofta som en grund för de olika ämnena. En lärobok kan användas som stöd och hjälp för läraren i dennes planering och som en grundbok åt eleverna. Vissa lärare använder sig mer av den än andra. När man använder den som lärare är det, anser jag, av vikt att ifrågasätta textmassan och bilden i boken. Hur man sedan skall eller bör använda den är upp till var och en att besluta. För att kunna ifrågasätta innehållet kan det vara bra att veta hur en lärobok är uppbyggd
, samt ha tidigare kunskap om det man skall behandla.

Jag skall i den här uppsatsen granska och jämföra, i förhållande till läroplanen och kursplanen, hur och vad tre olika läroböcker i religionskunskap A på gymnasiet skriver om islam, då avgränsat till kategorin; familjen. Jag anser detta vara av vikt, för att medvetengöra mig själv om läromedlens innehåll, men också att medvetengöra andra. Det kan vara lätt att ”köpa” en läroboks innehåll, utan att direkt reflektera över det. Att använda bokens innehåll utan att se till vad som skrivs och vad som förmedlas.

1.1 Syfte och frågeställningar


Syftet med föreliggande uppsats är att göra analyser av framställandet av familjen inom islam i tre läroböcker i religionskunskap A för gymnasiet. Där jag ämnar ställa det framkomna i förhållande till Lpf 94 och Re1201
 riktlinjer och mål för att se om innehållet rörande den muslimska familjen stämmer överens med det förhållningssätt som rekommenderas. Jag har också som avsikt att lyfta fram textmassornas innehåll utifrån det här temat, som skapats för att på ett överskådligt sätt ta fram vad som skrivs och hur det skrivs.

De två huvudfrågor som detta arbete ämnar söka svar på är följande:


1. Hur framställs den muslimska familjen i kapitlet islam i läroböcker för religionskunskap A i gymnasiet?

2. Uppfyller framställningarna de riktlinjer och mål som Lpf 94 och kursplanen ställer?

Underliggande frågor är hämtade från examensarbetet Den muslimska kvinnan i religionsböckerna. Hur skildras hon? – en studie av tre läroböcker skrivna för gymnasiet, skrivet av Anna Herdin (2001) vid Karlstad Universitet:

- Vad tar man upp? Vilket urval har man gjort och vad lyfter man fram?

- Hur tar man upp de utvalda områdena? Ger man några förklaringar till företeelserna eller görs bara konstateranden? Vilken ton använder man sig av i texten, finns det värdeladdade ord?


1.2 Avgränsningar


Jag har avgränsat mig till att studera tre religionsböcker på gymnasienivå i religionskunskap A. Av de tre jag valt används två på den skola jag hade min VFU och den tredje skänkte bokförlaget Gleerups till mig. Dessa är; Religion A 2000, Relief religionskunskap A Plus och Söka Svar.
 Att jag använder just de här tre beror på deras aktualitet, de finns tillgängliga för skolorna att köpa in och används idag.


När jag började fundera kring framställningen av följande arbete hade jag ambitionen att ta med allt som skrevs om islam, i de tre läroböckerna. Jag fick dock överge den tanken och rikta in mig på ett tema istället. Det här temat är: familjen, denna valdes ut då där kan, enligt antagningar utifrån mig, finnas likheter och olikheter mellan läroboksförfattarna. Men också av intresse om de behandlar familjen som en enhet eller ser till de enskilda könen, man, kvinna och barn. Jag kommer också att försöka se vad de olika författarna belyser i dessa avsnitt. Avgränsningarna är gjorde i förhållande till storlek av arbete och för att få textmassorna hanterliga. Däremot skulle jag rekommendera för kommande forskning att utvidga området, att se till hela textmassan och inte utvalda delar.

1.3 Metod


En komparativ metod har använts med utgångspunkt i läroböcker, ställda mot Lpf, kursplaner, mina huvudfrågor och underliggande frågor.


Huvuddelen av mitt arbete består i att granska läroböckerna utifrån den kategori jag tidigare nämnt. Där jag i varje del har jämfört och analyserat det framkomna med hjälp av de underliggande frågorna, samt använt Staffan Selanders (1988) terminologi från boken Lärobokskunskap för vidare analys, för att på så vis göra det mer överskådligt. I diskussionen kommer John L. Esposito (2001), som skrivit boken Islam. Den raka vägen, och än en gång Selander till utryck, där jag med hjälp av dem diskuterar det som framkommit i kapitel fyra med dess underrubriker och kapitel fem. Detta för att få ett tyngd i diskussionen.

1.4 Källor


De källor som ligger till grund för det kommande är Lärobokskunskap skriven av Staffan Selander (1988). I den här boken tar Selander upp vad som karakteriserar en lärobok, samt delar där han analyserar bilden i läroboken och läromedel som en pedagogisk textanalys. Jag har till viss del använt mig av den för att få hjälp och stöd i min analys. En senare upplaga eller en senare skriven bok angående ämnet, läromedel skulle ha varit bättre att använda, då en ny läroplan kom ut 1994 men jag har inte funnit någon.

Selander menar att det finns vissa kriterier som krävs för att en bok skall kunna kallas lärobok, dessa är följande:


· En läroboks text skapar inte någon ny kunskap, utan den reproducerar det redan existerande.


· Texten är ett urval och begränsad.


· Den är strukturerad, till exempel utifrån åldersgrupp.


· Den skall också förklara någonting.


· En lärare skall kunna pröva och kontrollera det som skrivits.


· Läroboken är skapad att användas för en bestämd institutionaliserad användning, till exempel i klasser och på lektioner.


· Kunskap och moral finns sammanvävt i texten, då inte uppenbar utan dold.


Han menar också att det i läroplanen kodifieras till stor del av vad för innehåll som ska väljas ut, dock inte allt, men hur det presenteras väljer läroboksförfattaren och förlaget. Viktigt att komma ihåg är att läroplanen är skapad i en politisk sfär och läroboken en annan. Selander säger vidare att lärobokens utformning styrs av tidigare läroböcker. Att den kan ses som ett uttryck för den tid vi lever i, vad vi anser vara viktig kunskap.
 Som lärare har man ändock den valfriheten, så som Kjell Härenstam skriver i boken Ökad förståelse för islam? (1984), att välja läromedel. Är man missnöjd med framställningen av ett område bör en lärare kunna välja annat material.


För lärare är det viktigt att vara medveten om hur läroböcker och dess text kan vara uppbyggda för att kunna ta ställning till innehållet i textmassan och inte endast till upplägget. Selander skriver att en lärobok skiljer sig från andra texter. Han säger följande om vad som är det karakteristika för en lärobok och dess textmassa:


· Kognem, är fakta som är sammanfogad, t ex; Carl XII föddes 1682, som tillsammans med förklaringar utgör ett kännetecken för läroboken. ”Lärobokens primära syfte är att presentera kognem och förklaringar.”

· Strukturering av stoffet, en lärobok tar upp olika teman, s.k. fasett-ordnad.

· Nivågrupperad, d v s anpassad till åldersgrupper. Anpassad till förkunskaper, med det menas att böckerna är skrivna utifrån vissa baskunskaper som eleverna inhämtat tidigare under sin skolgång.


· Sluten, boken rymmer det som anses vara värt att veta. Den förutsätter ingen annan text.


· Ikuggad, texten är fri från ironi.


· Realreferens, d v s att texten ska beskriva verkliga personer och händelser, tidpunkter och platser.


· Instruktioner till texten, hur texten kan användas i form av till exempel lärarhandledning eller som uppgifter i boken till eleverna.


· Producerad, till en bestämd markand, då främst skolan.


· Syften, en lärobok har sina egna syften; ”att förmedla ett visst sätt att strukturera och värdera företeelser i omvärlden, att inpränta ett visst arbetssätt”
, men också att förmedla grundkunskaper.


Före kapitel 4 ges en bakgrund om islam. Den bok som använts för denna del är, Islam. Den raka vägen, (2001) skriven av John L. Esposito, professor vid Georgetown University i USA och expert på islam. Boken är översatt till svenska av Sven-Erik Torhell. En översatt bok kan innebära att ords betydelse kan få en annan innebörd än vad de har på originalspråket. Jag har ändock valt att använda den här boken, då den ger ett förtroendefullt intryck. Vanskligt kan det alltid vara att skriva om ett ämne och som läsare bör man alltid ha ett kritiskt förhållningssätt.


De böcker, vars avsnitt om familjen, som används i läroboksanalysen är; Religion A 2000, Relief religionskunskap A plus och Söka Svar. De används som grund och utgångspunkt. Det är viktigt att komma ihåg att man i en lärobok inte kan ta upp allt inom alla delar, utan att man är tvungen att skära bort en hel del. För att en lärobok skall kunna vara hanterbar kan den inte vara hur tjock som helst, utan det är upp till läraren att vara på sin vakt, granska texterna och fylla på med annat material där det behövs, om denne nu använder sig av läroboken.


I en senare jämförelse använder jag Lpf 94 och RE 1201 för gymnasiet, vilka är konstruktioner utifrån poltitiska överväganden. Dessa två är inte heller alltid tydliga i de mål och riktlinjer som ges, utan många olika tolkningar kan göras. Positivt vore då om religionslärare på gymnasiet diskuterade igenom Lpf 94 och kursplanen i religionskunskap A, för att sedan ha någon slags gemensam utgångspunkt eller för att som lärare eventuellt få en annan bild av det man själv tolkat.

1.5 Disposition


Uppsatsen är disponerad på följande sätt att näst kommande kapitel tar upp Lpf 94 och kursplanen i religionskunskap A. Där belyses hur skola, lärare och elever bör förhålla sig till etik, moral, demokrati, jämlikhet et cetera. Detta för att i ett senare skede göra en jämförelse mellan analyserna av texterna i läroböckerna och Lpf 94 och Re 1201.

I efterföljande kapitel ges en grund om den muslimska familjen utifrån John L. Espositos bok ”Islam. Den raka vägen”. Hans text används också i diskussionen för att ge den en tyngd. Därefter kommer huvuddelen i arbetet, kapitel fyra. Där läroböckerna presenteras, analyseras och jämförs.


I kapitel 5 ställs det framkomna i kapitel 4 mot Lpf 94 och Re 1201. För att efterföljas av diskussion, kapitel 6. Därefter kommer sammanfattning och tillsist källförteckning.

2. Lpf 94 och kursplanen i Religionskunskap A

Gymnasieskolan har som ansvar och uppgift att förhålla sig till vad Lpf 94 och kursplanerna föreskriver. Det kan därför vara viktigt att göra en jämförelse mellan dessa två och de läroböcker som finns på marknaden och som används. Som tidigare nämnts ligger Lpf 94 och kursplanen för Religionskunskap A till grund för en senare jämförelse. För att kunna göra denna jämförelse kommer i följande text, det väsentliga för religionskunskapen och utdrag från Lpf 94 och RE1201 innehåll att presenteras. Följande kan läsas i Lpf 94;


”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.”


Vidare står i ”Mål att uppnå” under rubriken ”Kunskaper” att varje elev; ”har förmåga att kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor …”


I ”Normer och värden” kan man också läsa att skolan skall i de mål att sträva mot; ”sträva mot att varje elev … respekterar andra människor egenvärde och integritet, inte accepterar att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling … förstår och respekterar andra folk och kulturer …”


I RE1201 står följande om ämnets syfte; ”ökad förståelse för människor med olika traditioner och livsåskådningar.”
 I de mål som religionskunskapens skall sträva efter att eleven utvecklar; ”sina insikter i kristendomens och andra världsreligioners och livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder” samt ”utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka, skapa och handla.”


De mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs är bland annat; ”kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig i uttryck i människor sätt att tänka och handla.”
 Vidare står; ”kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller strider mot grundläggande värden i samhället.”


Av det framkomna i den ovanstående texten kan det sägas att Lpf 94 och Re1201 framhåller vikten av att väcka förståelse och respekt för andra människor, deras kulturer och religioner, samt att eleverna skall få en mer konkret kunskap om religioner och livsåskådningar. Eleverna skall också utifrån de grundläggande värden som finns i vårt samhälle kunna kritiskt granska det de ser, hör och läser.

3. Islam - familjen


Rubriken i sig kan vara missvisande, då en föreställning om att allt inom islam kommer att behandlas, men jag hade tänkt ägna den kommande texten åt det samma som tas upp senare i läroböckerna, nämligen familjen. Hur en ledande expert på islam framställer det samma som läroböckernas författare skriver om. Den kommande texten är en bakgrund om familjen. Av platsskäl och omfång av arbetet kommer inte allt redovisas, utan texten är en del i en större helhet, tagen ur sitt sammanhang. För den som vill veta mera, kanske om hur det var innan islam växte fram och vad islam innebar för familjen, då främst för kvinnor rekommenderar jag, denna person att läsa boken ”Islam. Den raka vägen”, skriven av John L. Esposito, vilken jag har använt mig av för den kommande texten.


Esposito skriver att ”… är tron på Gud och Muhammed grunden för muslimsk tro och religionsutövning.”
 Att Koranen bildar grunden för de grundläggande trosföreställningarna som utgör tro respektive otro.
 Viktigt att ha i minne är att Koranen inte är en lagbok, även om den tar upp rättsliga frågor utgör inte dessa huvuddelen av Koranen. Man vänder sig till Koranen för vägledning i de här frågorna, men där Koranen är tyst har de rättslärda byggt på lokal praxis i sin utveckling av lagen.
 Esposito menar att den visserligen innehåller rättsliga stadganden, men att det mesta består av generella, breda moraliska direktiv, alltså vad muslimer bör göra.
 För människorna utgör rättsvetenskapen, som är väsentligen religiös, ett uttryck för Guds vägledning, sharia. Sharia tros vara Guds lag för hela det islamiska samfundet.
 Att följa Guds vägledning innebar och innebär bland annat att följa Guds profet, Muhammed, till honom kunde vägledning och dom om bland annat familjerelationer hänskjutas.
 Rättsystemet är inte endast ett rättssystem utan utgör även ett etiskt system, eftersom den också behandlar vad en muslim bör göra eller inte göra. Där Esposito skriver att alla handlingar kategoriseras som obligatorisk, rekommendabel, likgiltig eller tillåtlig, förkastlig men inte förbjuden och tillsist, förbjuden. Där man ser ett brott mot lagen som en överträdelse riktad mot Gud och samhället.


Familjen har en grundläggande roll i det muslimska samhället, där den muslimska familjerätten fortsatt gälla, däremot har det inom andra lagar skett förändringar. Esposito menar att familjen har varit och är än idag ett viktigt och känsligt ämne. Familjerätten utvecklades i ett patriarkaliskt samhälle och intar en särskild ställning som speglas i Koranen. Koranen skapade nya bestämmelser och reformer av betydelse för kvinnan genom att förändra det som varit.
 Där ”kvinnans och familjens ställning i muslimsk familjerätt var produkten av arabisk kultur.”


Äktenskapet intar en central roll, då det anses att varje muslimsk kvinna och man ska gifta sig om de inte är ekonomiskt eller fysiskt oförmögna. Enligt Espositio betraktas det som normen för alla och som samhällets grundläggande enhet. Äktenskapet legaliserar sexuellt umgänge och skapande av barn. Det ses även som ett heligt avtal, men inte som ett sakrament. Äktenskapet är inte endast ett rättsligt avtal mellan två individer, utan ses också som ett avtal mellan två familjer. Arrangerade äktenskap ses som ett traditionellt bruk där familjerna eller förmyndarna är de huvudsakliga aktörerna, inte bruden och brudgummen. Även om äktenskapet arrangerades (och arrangeras) blev situationen bättre för kvinnor, från att ha varit ett objekt till salu kom hon att bli en avtalspart.


Den officiella ceremonin för giftermålet är tämligen enkelt. ”Den består av ett erbjudande och ett accepterande av parterna … vid ett möte inför två vittnen.”
 Detta följs av firande inom familjerna. Det ideala är att äktenskapet ingås mellan två muslimer, men mannen kan gifta sig med en icke-muslimsk kvinna, däremot är det förbjudet för muslimska kvinnor att gifta sig med icke-muslimer.


För mannen är det tillåtet att gifta sig med fler än en kvinna, dock inte med fler än fyra. Koranen uppmanar dock inte att man skall gifta sig med fyra kvinnor utan högst fyra. Detta införande gjordes för att kontrollera och reglera antalet hustrur än som det tidigare var, total handlingsfrihet. Att vara gift med fler än en hustru innebär för mannen att han skall kunna försörja och behandla dem alla lika. Om han inte kan detta bör han inte gifta sig med fler än han klarar av att behandla lika. I det här ingår också lika tillgivenhet och egen bostad åt kvinnorna.


Äktenskapet speglar mannen och kvinnans olika egenskaper och roller, förhållandet ses som komplementärt. Mannen har ansvar utåt, för det offentliga. Han skall försörja och skydda familjen och hantera världen utanför familjen. Kvinnornas huvudskaliga roll är att sköta hemmet, uppfostran av barnen, både den moraliska och religiösa. Även om mannens och kvinnans roller ser olika ut har de båda ett lika stort ansvar inför Gud att leva ett dygdigt liv.


Då män har mer erfarenhet av samhället än vad kvinnor har, ses två kvinnor gentemot en man som likvärdigt vittne i domstol. Skilsmässa ses som en sista utväg, något som man inom islam snarare avråder till än uppmuntrar. En man kan skilja sig genom att säga ”Jag skiljer mig från dig.” Mannen upprepar sedan denna mening en gång i månaden under tre månader, skilsmässan träder sedan i kraft. Detta för att eventuellt kunna fastställa om hustrun är gravid och ge en möjlighet till omprövning och försoning. Paret kan dock häva skilsmässan inom de tre månaderna, genom ord eller handling. Efter tre månader är skilsmässan slutgiltig. Om paret skulle vilja gifta om sig kan de inte det förrän efter det att hustrun har gift om sig med en ny man, fullbordat det nya äktenskapet och skilt sig. Det finns en till form av skilsmässa, som har rättslig giltighet. Den fungerar så att mannen säger ”Jag skiljer mig från dig” tre gånger på en och samma gång, då träder skilsmässan i kraft genast. Att detta är lagligt har mer med sedvana att göra, menar Esposito.


Kvinnan kan också begära skilsmässa, vilket hon inte kunde göra innan islam. Skilsmässa kan beviljas om mannen i äktenskapskontraktet beviljat henne rätt till det. I annat fall kan hon kräva juridisk skilsmässa, då på grund av att mannen är impotent, psykiskt sjuk, övergett henne eller inte försörjer henne.


Att äga något som kvinna förstärktes genom Koranens verser om arvet, där kvinnor fick arvsrätt från att inte ha haft det. Arvsrätten kom att gälla hustrur, döttrar, systrar och far- och mormödrar till den döde. Dessa tog en fast del av dödsboet innan arvet gick till närmaste manliga släkting.


Beslöjning och liv i avskildhet av och för kvinnor är en sed som införlivats från de persiska och bysantinska samhällena, vilka ses som lämpliga uttryck för Koranens normer och värden. Koranen föreskriver inte att kvinnan skall beslöja sig eller leva i avskildhet. Den förespråkar att kvinnor och män skall delta i samhälleliga angelägenheter och religiösa plikter. Koranen påbjuder också att kvinnan inte skall vara skilda från män utan menar att hon skall delta i samfundets liv och deras religiösa skyldigheter.
 Däremot uppmanar Koranen kvinnor att klä sig anständigt, men också männen uppmanas till detta.


I dagens samhälle är inte den muslimska kvinnan endast mor och hustru, utan hon deltar också i det offentliga livet, genom att arbeta som bland annat lärare, läkare och minister
, men också genom att tillsammans med andra kvinnor bilda böne- och Koranstudiegrupper.
 Det finns stora skillnader mellan olika länder hur moderniseringen inverkat på kvinnans ställning.


Som slutord på detta avsnitt vill jag påpeka det som Esposito gör när han skriver om familjen och familjerätt. ”För att förstå betydelsen av Koranens reformer och de krafter som påverkade utvecklingen av familjerätten krävs viss kännedom om det sociala sammanhanget i det förislamiska Arabien.”


4. Läroböckerna


De läroböcker som kommer att analyseras är skrivna efter Lpf 94 och används i dagens skolor. Den enda som jag inte med säkerhet kan säga används är boken Relief religionskunskap A plus. Dock gör man reklam för den i tidningen Skolvärlden (27/3 2003). Där man bland annat skriver att boken; ”… beskriver både religionernas innehåll och hur de påverkar livet.” ”Att det finns muslimska kvinnor utan slöja.”
 Under nedanstående rubriker kommer jag först att skriva om hur man lagt upp kapitlet islam, vad som tas upp och hur många sidor man ägnar åt den. Efter det kommer en framställning av vad man skriver i de olika böckerna om familjen, där jag också jämför och gör en analys av det som framkommer.

4.1 Religion A 2000


I den här läroboken behandlas islam under, just, rubriken islam, där man sedan delar in textmassan i underrubriker, sammanlagt 18 stycken.
 För det här kapitlet används 13 sidor, av sammanlagt 176 sidor
, vilket i sig inte är lite om man ser till de andra religionerna som tas upp i boken. De andra religionerna ägnas, var och en, åt ungefär samma antal sidor, dock skiljer sig kristendomen, från de övriga, vars sidantal är flest.


I islamkapitlet ägnas två sidor åt familjen. Den första sidan består av halva sidan text, den andra halvan tas upp av en bild och information om slöjan. Den andra sidan tar upp fyra olika ”problemsituationer”. Där man skriver om olika fall och avslutar med frågor till varje fall där eleverna kan tänka själva, diskutera i klassen. Vad står då om familjen?

4.1.1 Religion A 2000 – Familjen

Följande skrivs i texten om familjen där fokus ligger på de olika könen, kvinna och man. Om mannen/männen skriver man;

· Ansvar för kvinnor och barn.


· Har det ekonomiska ansvaret.


· Kan skilja sig lätt. Att han upprepar orden ”Jag förskjuter dig”, tre gånger med en månads mellanrum.


· Ansvar för barnet när det slutat amma.


· Plikt att ta hand om barnen vid skilsmässa.


Om kvinna/kvinnor skriver man;


· Hennes uppgift är att sköta hemmet.


· Får inte vara lättklädda, vilket ofta har lett till att kvinnorna bär slöja och döljer kroppen i vida kläder.


· Hon anses vara psykiskt svagare än mannen, hon har därför inte samma religiösa krav på sig.


· Ärver bara hälften så mycket som mannen, vilket motiveras med att de har olika uppgifter.


· För att få skilsmässa måste hon inför domstol bevisa att mannen inte fullgjort sina plikter.


Övrigt skrivs i texten att månggifte är tillåtet, att det på Muhammeds tid innebar att de flesta kvinnor blev försörjda, att det idag är tillåtet i vissa länder, men tillämpas sällan. Man skriver att Koranen säger att kvinnor och män har samma rättigheter och skyldigheter och att de olikheter som finns motiveras med att de har olika uppgifter. Texten tar också upp sexuella förbindelser, att de endast är tillåtna inom äktenskapet, och att kvinnor och män, pojkar och flickor därför hålls åtskilda så mycket som möjligt.


4.1.2 Analys av familjen i Religion A 2000


I den här texten lägger man fokus på det enskilda könet, kvinnan respektive mannen och inte familjen som helhet. I avsnittet görs fler konstaterande än förklaringar. I texten skrivs det att kvinnan skall sköta hemmet och ej får vara lättklädda, medan mannen har ansvar för kvinnor, barn och ekonomin.

Författarna börjar texten med att mannen enligt Koranen har ansvar för kvinnor och barn. Att kvinnornas uppgift är att sköta hemmet. Korta och konstaterande meningar. Enligt Koranen har mannen ansvar, men hur är det i samhället, tar han det ansvaret och sköter hon hemmet? Ingen förklaring ges till hur det vuxit fram eller varför det förhåller sig på det här viset.


Man konstaterar vidare att månggifte är tillåtet inom islam, men att det sällan tillämpas. I texten ges ingen förklaring vad det innebär idag, utan endast vad det innebar på Muhammeds tid, att de flesta kvinnor blev försörjda.

Vidare i texten konstateras att kvinnor inte får vara utmanande klädda, men det ges ingen förklaring till varför de inte får det. Inte heller om det bara gäller kvinnan eller både kvinnan och mannen. Däremot skriver man att det ofta har lett till att kvinnan bär slöja och döljer kroppen i vida kläder. Frågan uppstår, Är det kvinnorna själva som vill klä sig så eller är det mannen, Koranen, samhället som säger detta? I samma stycke skriver författarna att kvinnan inte har samma religiösa krav på sig, då hon anses vara psykiskt svagare än mannen, vilket i sig är en förklaring, men kan uppfattas som motsägelsefullt för elever då andra värderingar finns i vårt samhälle.

Efter det här tas det i texten upp att Koranen säger att kvinna och man har samma rättigheter och är jämställda. Men man ger sedan inga exempel på hur det tar sig i uttryck eller hur muslimer ser på det här. Det enda som skrivs i följande meningar är att det ändå finns olikheter så som att kvinnan bara ärver hälften så mycket som mannen och att han har det ekonomiska ansvaret.

Förklaringen till varför kvinnor och män hålls åtskilda så mycket som möjligt finns i meningen före som säger att sexuella förbindelser bara är tillåtna inom äktenskapet. Meningen som följer; ”Även om sekulariseringen gör det svårare präglar det fortfarande den muslimska kulturen”
, ges ingen direkt förklaring i sammanhanget, utan ger mer ett intryck av ett konstaterande.


Man konstaterar att mannen lätt kan skilja sig medan kvinnan måste bevisa att mannen inte fullgjort sina plikter inför domstol. Detta ger ett intryck av att kvinnans rättigheter inte är de samma som mannens, men varför det förhåller sig på det här viset ges ingen förklaring till. Vilka plikter är det hon skall bevisa att han inte gjort? Tagit det ekonomiska ansvaret eller ansvar för henne och barnen?


Det är mannens plikt att ta hand om barnen vid skilsmässa, enligt texten, men ingen förklaring ges till varför det är så. Texten förklarar inte heller varför han har ansvar för barnen när de inte längre ammas.

Efter den korta texten om familjen finns en bild med en beslöjad kvinna med text bredvid om slöjan. Där man först citerar sura 24 vers 31 i Koranen, där man menar att den påvisar att en kvinna bör bära muslimsk dräkt utanför hemmet. Detta följs av att författarna skriver att slöjan var vanligt i andra kulturer, men att Koranen inte påbjuder slöja. Sedan skrivs att en muslimsk kvinna kan se slöjan som ett bevis på sin tro och som ett skydd. Det uppstår ett motsatsförhållande som kan vara svårt att förklara. Först skriver man att Koranen inte påbjuder slöja för att sedan mena att en kvinna kan se det som ett bevis för sin tro. Man nämner som sagt att slöja var vanligt i andra kulter, men nämner ingen annan kultur.

Man har i texten inte skrivit något om omskärelse, men tar upp det som en av fyra problemsituationer på sidan bredvid familjesidan.
 Där skrivs det att Koranen inte nämner något om omskärelse, men att Sunna rekommenderar det för pojkar. Varför det rekommenderas ges det ingen förklaring till. Det följs av att man i texten skriver att seden med kvinnlig omskärelse var vanligt under Muhammeds tid, men att den inte rekommenderas av Sunna, däremot tillåts det av vissa rättslärda. Här uppstår ännu ett motsatsförhållande, Koranen nämner inget om det, men rättslärda tillåter det. Varför då? Har det ändå med religionen att göra? Man ger ingen förklaring till varför det är tillåtet i vissa länder av vissa rättslärda.


Texten fortsätter med att kvinnlig omskärelse praktiseras främst i Östafrika, där de rättslärda rekommenderar den i dess lindrigaste form. Vad som menas med dess lindrigaste form förklarar man inte. Sist påpekas att kvinnlig omskärelse är förbjudet i sekulariserade länder, men inte varför. En fråga för diskussion är knuten till problemsituationen, den lyder; ”Vilka problem kan en muslimsk familj möta i Sverige?”
 Frågan berör direkt muslimer, inte från något speciellt land eller någon gren, utan kan tolkas som att alla muslimer berörs. Vilket i sig gör att man kan tro att alla muslimer omskärs, fastän inte Koranen nämner det. Frågan känns inte relevant, den är alldeles för vid. Texten känns inte heller relevant. Vad har omskärelse med islam att göra som religion när det mera handlar om en sed i en kultur, även om det i Sunna rekommenderas utgår inte den rekommendationen från Koranen? Varför skriva muslimer som kan inkludera alla muslimer, när man i texten skrivit att det är i Sunna man rekommenderar omskärelse, alla muslimer är inte sunnamuslimer.


Om man ser till vad Selander säger om läroböckernas uppbyggnad och det som står skrivet i den här lärobokstexten finns inga kognem, det vill säga inget objekt+händelse+tid. Objekt+händelse finns, men då saknas tiden och utgör på så sätt inget kognem. När författarna skriver något som kan liknas vid förklaring hänvisar de till Koranen.


Den här boken är nivågrupperad på det sättet att den är skriven till gymnasieelever, som bör ha vissa förkunskaper. Boken är också producerad, då till gymnasieskolan. Boken kan sägas vara fasett-ordnad på det sättet att den, enligt läroboksförfattarna, betonar etiska och moraliska frågeställningar. Selander skriver också om att läroböcker är sluten, men Religion A 2000 är inte sluten, på det sätt som Selander menar. Att den rymmer det som är värt att veta och inte förutsätter någon annan text, vilket den gör då där saknas många förklaringar till det som skrivs. Här skulle kanske inte läroboksförfattarna hålla med, men jag ser inget annat än att det förutsätts fler texter som förklarar det som står. Texten är ikuggad, det vill säga fri från ironi.


Genom de problemsituationer som läroboken ger finns där också realreferens. Där det i dessa skrivs om personer och händelser som kan sättas i samband med det samhälle eleverna lever i. De här problemsituationerna är också instruktioner, dock inte till texten, utan mer som uppgifter att samtala om utifrån erfarenheter eller från annat material. Sista kapitlet i boken innehåller fallbeskrivningar som enligt läroboksförfattarna bygger på hela kursen.

Syftet med den här läroboken framkommer i dess förord. Där står att läsa att den boken är anpassad till den nya kursplanen i religionskunskap A. Där eleverna skall reflektera över existentiella frågor utifrån olika perspektiv. Genom de fallbeskrivningar som boken innehåller hoppas läroboksförfattarna att elever skall utveckla sin förmåga att reflektera, analysera och beskriva. De hoppas också att ”… läromedlet skapar förutsättningar för att göra ämnet konkret, verklighetsnära och personlighetsutvecklande.”

4.2 Relief religionskunskap A plus


Den här boken skriver om islam under rubriken islam, med underrubriker som är skrivna som ”små huvudrubriker” med egna underrubriker
, sammanlagt 29 stycken fördelat på 29 sidor av totalt 192 sidor.
 Sägas bör att inte alla rubriker i den här delen återkommer under de andra religionerna i boken, utan endast några av dem.


Familjen i islamkapitlet upptar cirka två sidor, där man på den första sidan finner en kolumn med färgad bakgrund som tar upp hedersmord och att det felaktigt ansetts vara något typiskt för islam. Man finner också på den här sidan två spalter text, samt en bild från ett sjukhus, med tre kvinnor och en man på bilden. Där man under bilden skriver att, ”… fler kvinnor arbetar utanför hemmet även i muslimska länder. I städerna går förändringen snabbast.”
 På den andra sidan finner man högst upp en bild med en målning av lättklädda kvinnor med vapen i hand och nedanför går levande kvinnor beslöjade. I den sammanhörande texten till bilden skriver man att det finns kontraster mellan den beslöjade kvinnan och den västerländska inspirerande reklamen. Där står också, hur islam tolkas varierar från land till land, person till person. I övrigt finner man på denna sida två spalter med text. Vad står då om familjen?

4.2.1 Relief religionskunskap A-plus – Familjen

I texten om familjen har ytterligare rubriker gjorts, dessa är följande; ”Mannen, kvinnan och familjen”
, ”Könsroller och förvärvsarbete”, ”Regler för skilsmässa” och ”Skillnader mellan länder och områden”. Huvudrubriken finns där som gör att jag drar den slutsatsen att man kommer att skriva om familjen, men vid närmare läsning finner jag att författarna i huvudsak skriver om mannen och kvinnan, inte om familjen som en enhet. Om mannen/männen kan man läsa följande;


· Vid islams framväxt fick mannen eller manliga släktingar försörjningsplikt för kvinnor och barn.


· Enligt koranen är mannen familjens överhuvud.


· Hans vilja som skall gälla om kvinna och man inte är överens.


· Kan gifta sig med en icke troende kvinna.


· Tydligare rätt till att skilja sig än vad kvinnan har genom att han kan förskjuta henne om han inte längre vill vara gift.


Om kvinnan/kvinnor kan man läsa följande:


· Vid islams framväxt skedde stora förbättringar för kvinnan. Bland annat höjdes kvinnans status, fick arvsrätt, månggifte begränsades.


· Enligt koranen är kvinnan likvärdig med mannen.


· Större frihet att vara gift än ogift, hon har huvudansvaret för hem och barn, vilka skall fostras i mannens religion. Hon kan då inte gifta sig med en icke troende man.


· Kvinnan tar ett stort socialt ansvar, liksom kvinnorna i västerlandet, för att föra vidare samhällets traditioner och värderingar.


· Antalet kvinnor som förvärvsarbetar är mycket låg.


· Många arbeten anses vara allt för fysiskt krävande för kvinnor.


· På grund av att kvinnan förväntas ta hand om hemmet motverkas hennes frigörelse ytterligare, vilket, enligt texten, skulle ha gjort henne till mindre beroende av mannen.


· Många välutbildade kvinnor finns trots den traditionella kvinnorollen, till exempel läkare, lärare, dataprogrammerare och ingenjörer.


· Kan skilja sig på eget initiativ om hon kan bevisa att mannen har varit otrogen.


· Riskerar mest vid en skilsmässa, för mannen får automatiskt vårdanden av barnen, utan att hon kan kräva umgängesrätt.


· Vid eventuell skilsmässa får hon inget underhåll, samt att en del av brudgåvan försvinner som mannen lovat i äktenskapskontraktet.


· En kvinnas situation skiljer sig mycket från land till land.

· I fundamentalistiska stater innebär arvsreglerna att kvinnan ärver hälften mot en man. Medan det i sekulariserade stater är lika arvsrätt.

· Kvinnan har i modern och sekulariserad islamtolkning på lagstiftningsområde uppnått bättre vilkor.


· Vid Kairos universitet beräknas hälften av studerande vara kvinnor.


· Attityderna till kvinnor börjar förändras, då särskilt i städerna. (”Globaliseringsprocessen genom film och TV skyndar ytterligare på denna utveckling.”
).


Om familjen står följande:


· Familjens uppgift är att ansvara för makarnas föräldrar och närstående släktingar.


· Islam framhåller familjen och gruppen


· Koranens innehåll fokuserar på familjen, som ses som en avbild av samhället.


Övrigt som skrivs i texten är att det i fundamentalistiska stater jämställs två kvinnliga vittnen mot ett manligt, i domstolar. Att det vid våldtäkts krävs vittnen för att få en fällande dom. Att det i vissa länder ger hårdare straff att döda en man än en kvinna. Via utbildning höjs kvinnors och mäns medvetenhet.

4.2.2 Analys av familjen i Relief


Texten som helhet betonar giftermål, arbete och utbildning, då främst med kvinnan i fokus. Väldigt lite är ägnat åt mannen och ytterst lite är ägnat åt familjen som en enhet. Om mannen lyfter man fram hans rättigheter och hans försörjningsplikt.

Om kvinnan lyfter författarna fram hennes villkor och situation. Vad hon får och inte får göra, att hon inte är fri att göra det hon vill. Om utbildning skrivs, att det har betydelse i ett samhälle för hur synen på kvinnan är, att utbildning har betydelse för förändringar. I texten tas det dock upp att en kvinnas situation kan se mycket olika ut från land till land. Dock ges ingen förklaring eller något exempel, det är mer ett konstaterande. Om familjen skriver man endast att den framhålls och att familjen har ansvar för sina släktingar. Hur tar författarna då upp det de gör i texten? Ges några förklaringar till företeelserna eller görs endast konstateranden?


Mannens och kvinnans rättigheter förklaras genom hänvisningar till Koranen och historien. De rättigheter könen har bottnar i Koranen, vilket direkt kan relateras till religionen på det sätt att Koranen utgör en bas för muslimerna. Att en kvinnas rättigheter ökade i och med framväxten av islam och mannen genom detta fick försörjningsplikt. Man skriver att de barbariska traditionerna mildrades och kvinnans status höjdes. Förklaringen till vad som höjde kvinnans status följs i meningen efter, hon fick arvsrätt och månggifte begränsades. I sammanhanget används ordet ”mildrades” om de barbariska metoderna, det ordet ger en ton av att metoderna inte försvann helt, utan till viss del lever kvar om än mildare. Mannen fick försörjningsplikt för kvinnor och barn i och med förändringarna under islams framväxt. När det här står i det sammanhang det görs, kan man anta att det skall ses som en rättighet, vilket ger ett motsatsförhållande. Det är snarare en skyldighet än en rättighet.


Efter detta ställs frågan ”Hur ser kvinnans situation ut idag?”
 Författarna börjar med att konstatera, genom att skriva det i fetstil, att mannen är familjens överhuvud, enligt Koranen, men också att kvinna och man är likvärdig. Ordet ”också” visar att ett motsatsförhållande existerar, då det i meningen efter skrivs att det är mannens vilja som gäller om man och kvinna inte är överens. På vilket sätt menar författarna att kvinnan och mannen är likvärdig? Det framkommer inte tydligt, varken där detta står skrivet eller i följande text.

Om giftermål och kvinna skrivs ”Att vara gift innebär paradoxalt nog för en kvinna en större frihet än att vara ogift.”
 Läroboksförfattarna finner alltså detta motsägelsefullt. Detta ord, paradoxalt, gör att man lägger ord och värderingar i elevernas mun.


När författarna skriver om arbete har de i fetstil skrivit att antalet förvärvsarbetande kvinnor är mycket lågt, vilket efterföljs av text om hur kvinnan anses vara fysiskt svagare än mannen, samt att hennes frigörelse motverkas av förväntningarna på att hon skall ta hand om hemmet. Vem eller vad som säger att kvinna är för svag står inte, författaren ger ingen förklaring till detta fenomen. Detta menar man motverkar hennes frigörelse från mannen. Författarna menar att frigörelse skulle kunna göra henne mindre beroende av mannen. Varför hon skall vara mindre beroende av honom ger man ingen förklaring till. Förklaringen till det låga antalet förvärvsarbetande kvinnor känns inte fullständig, alltför många frågor dyker upp.


Författarna skriver att många kvinnor trots den traditionella kvinnorollen är välutbildade. Menas det då att det man tidigare skrivit om kvinnan är den traditionella kvinnorollen och det som kommer senare tillhör den ”moderna” muslimska kvinnorollen? Den frågan har inget svar, men den bör ställas.


Då regler för skilsmässa och arv behandlas börjar man med att konstatera att mannen, har tydligare rätt till skilsmässa än kvinnan. Efter det tar författarna upp kvinnan och att hon riskerar mest vid skilsmässa. Förklaringarna till det hon riskerar är, att hon riskerar vårdnaden om barnen, får inget underhåll samt att en del av brudgåvan försvinner. Hur eller varför det är på det här sättet ges ingen förklaring till.

Att en kvinna ärver hälften i fundamentalistiska stater förklaras med att det motiveras av den försörjningsplikt mannen har och att manliga släktingar ärver. Den här delen avslutas med konstaterandet att det är lika arvsrätt i sekularistiskt styrda stater. Vilka dessa stater är skrivs inte. Man förklarar inte, ger ingen bakgrund, till arvsrätten. När regler för skilsmässa och arv tas upp i texten förklaras det inte varifrån de är hämtade. Om reglerna är hämtade från Koranen eller om de är ”egenhändigt” gjorda i samhället.


Ett konstaterande görs om att en kvinnas situation ser olika ut i olika länder. Där man gör en jämförelse mellan fundamentalistiska stater och sekulariserad islamtolkning. Men varför det är som det är ges ingen förklaring till. Vidare skrivs att urbanisering och utvecklingsnivå har betydelse för kvinnans situation. Vad de menar med utvecklingsnivå följs av meningar där man skriver att utbildning höjer medvetandet, samt att globaliseringsprocessen, som de menar sker genom film och TV, skyndar på denna utveckling. Med utveckling, menar de synen på kvinnan, att attityderna mot kvinnor förändras. Genom att påstå detta kan man tolka det som om det de skrivit om kvinnan är något som de anser visa på ett förtryck mot kvinnan, att hennes rättigheter inte är lika som mannens.

Hedersmord belyses extra genom en markering, i detta fall med en egen ruta. Där man påpekar att Koranen inte uppmanar till sådana mord, men att de förekommer i större utsträckning i muslimska länder och har på så vis felaktigt ansetts vara något typiskt för islam. När författarna skriver sådana mord kan man tro att Koranen uppmanar till andra mord. Förklaringen till hedersmord går ut på att männen skall upprätta hedern, samt att det också handlar om kulturtradition och utvecklingsnivå. Läroboksförfattarna fördömer den här handlingen som en barbarisk företeelse.


När detta förklaras med bland annat utvecklingsnivån och att läroboksförfattarna ser det här som en barbarisk företeelse kan man som läsare förknippa det här direkt med vad som skrivs om familjen i islam, även om de skriver att hedersmord inte är något typiskt för islam. Där man, som jag tidigare skrivit, skriver att de barbariska traditionerna mildras och kvinnans status höjdes, att attityderna börjar förändras och att synen på kvinnan har med utvecklingsnivån att göra.


I texten om familjen har man alltså en kort historik där det förklaras hur kvinnans och mannens rättigheter/skyldigheter växte fram, i och med islam. Könsrollerna förklaras genom att man hänvisar till Koranen, vilket kan betyda att de menar att dessa roller legitimeras i religionen. Författarna ger förklaringar till vissa ting, om än jag skulle vilja se dem utförligare.


När man läser den här texten om familjen framgår det inte klart att det som tas upp har med religionen, islam, att göra. Dock finns där ställen då texten syftar tillbaka på Koranen, vilket gör att den text som kommer senare kan syfta tillbaka till detsamma. Men inget tydligt och klart framgår, dock finns informationen om familjen, könen i en religionskunskapsbok, vilket gör att texten syftar direkt till den religion man i sambandet tar upp, då i detta fall islam. När det till exempel skrivs om utbildning i en religionskunskapsbok, kan man som elev tro att utbildningen har med religionen att göra, vilket inte är fallet alla gånger utan kan också ha att göra med kulturen.

I den här texten finns inga tydliga kognem, så som Selander menar, däremot finns där förklaringar om än de inte alltid är tillfredsställande förklaringar. Den här boken är fasett-ordnad i sin innehållsförteckning på det sättet att vissa rubriker är återkommande i de olika religionerna, så som ”Rit och liv” och ”Kultur och samhälle”. Läroboken är nivågrupperad och riktar sig mot gymnasielever. Boken är både sluten och samtidigt inte sluten. Den är sluten på det sättet att det finns uppgifter som kan besvaras med hjälp av endast läroboken, men inte sluten på det sättet att det också finns uppgifter som kräver fler källor. Om boken förblir sluten eller ej på lektionerna avgörs här av läraren.


Läroboken är ikuggad och innehåller realreferens. Det senare framkommer i och med att författarna i texten skriver om i dag och ger exempel på dagsaktuell händelse. I samband med islamkapitlet finns också instruktioner genom olika arbetsuppgifter, samt skall det också finnas en lärarhandledning. Boken är också producerad, då i detta fall till gymnasieskolan. Syftet, med den här boken står att läsa om på baksidan. Det är att behandla de stora världsreligionerna, etniska religioner och etik. Där religionerna presenteras på ett likartat sätt för att, som författarna menar, underlätta inlärning och jämförelser.

4.3 Söka Svar – Religionskunskap kurs A & B


Den här läroboken tar upp islam under rubriken islam, som följs av åtta underrubriker.
 Det här kapitlet behandlas på 36 sidor av totalt 356 sidor.
 I förhållande till de andra religionerna är islamdelen bland dem som tar flest sidor.


I Islamkapitlet ägnas familjen åt ungefär en sida, under rubriken ”Familjen är livets kärna”.
 Inga bilder finns, utan sidan består endast av text. Uppgifter till de 36 sidorna återfinns i slutet av kapitlet. Det finns bland andra en uppgift som tar upp tankar kring jämlikhet mellan könen i förhållande till vad massmedia förmedlar. Sura 4:34-35 återges, den handlar om mannens och kvinnans relationer, därtill kommer frågor om helhet, sammanhang och tolkningar. Vad skrivs då om familjen?

4.3.1 Söka Svar – Familjen

Följande skrivs om familjen, där fokus till en början ligger på familjen som helhet, för att sedan övergå till muslimsk kvinna respektive man i det svenska samhället. Om familjen som helhet skriver författarna följande;


· Islam ser familjen som en enhet och som samhällets grundstomme.


· Man håller medlemmarna i familjen samman genom ömsesidiga plikter, där var och en har sin bestämda roll och sitt ansvarsområde.

I texten står att läsa, ”man och hustru har en jämlik auktoritet men i olika avseenden.”
 Vilket följs av en text där ett exempel på detta ges och det är följande; ”Mannen är familjens försörjare och försvarare. Kvinnan, som enligt, islam överträffar mannen i fråga om kärlek och omsorg, uppfostrar barnen och tar hand om hemmet.”
 I texten påpekas att det här är inget generellt, utan att kvinnan i många fall hjälper till med försörjningen, däremot ges inget direkt svar på om mannen hjälper till med uppfostran och hushållsarbetet då detta följs av följande, ”… enligt traditionen hjälpte Muhammed till med hushållsarbetet.”


Efter detta övergår författarna till att skriva om hur det kan vara för en muslimsk kvinna respektive man i det svenska samhället. Där de menar att den traditionella muslimska familjen kan stöta på problem. Om kvinnan i detta skrivs följande:


· Värdigheten som mor och maka naggas i kanten då hon ofta måste hjälpa till med försörjningen och kan på grund av det inte vara hemma med barnen.


· Hon kanske inte tillåts bära sin muslimska klädedräkt på arbetsplatsen.


· Hinner kanske inte tillaga maten så omsorgsfullt som hon vill, på grund av dubbelarbetet.


· Hennes roll som förebild konkurrerar med svenska ideal.


Om mannen och de problem han kan stöta på i det svenska samhället skrivs:


· Värdigheten utsätts för prövningar.


· Klarar inte ensam att försörja familjen.


· ”… kan inte ombesörja sina barns och sin hustrus rättigheter och välbefinnande i skolan respektive på arbetsplatsen eller skydda dem från myndigheternas inflytande.”


Övrigt som skrivs i texten är det som delen avslutas med, där några frågor ställs efter att ha konstaterat att det är svårt för mannen och kvinnan som muslimer att uppfylla de plikter de har i egenskap av att vara muslim i ett sekulariserat svenskt samhälle. Frågorna som avslutar familjedelen handlar om arbetsgivarens tillåtelse eller icke för bönestunder och om man får semester för att vallfärda till Mekka. Den sista meningen i avsnittet tar upp hur de muslimska barnens respekt för sina föräldrar hotas att tunnas ut i det svenska samhället.


4.3.2 Analys av familjen i Söka Svar


Den här texten lägger fokus på de svårigheter som kan uppstå för en muslimsk kvinna och man i det svenska samhället. De problem som tas upp ligger nära på det sättet att man skriver om hur det kan ta sig i uttryck för muslimer i det svenska samhället, där eleverna som läser texten bor och lever i.


I den här texten tar man upp familjen som en enhet och att den utgör samhällets grundstomme. Att familjen håller samman genom ömsesidiga plikter, alla har sin bestämda roll. Författarna menar att en jämlik auktoritet finns mellan man och kvinna men i olika avseenden, där de sedan visar på ett exempel. Det exempel som tas upp är att mannen är familjens försörjare och försvarare. Kvinnan är, enligt islam, överlägsen mannen i frågan om kärlek och fostran. I texten sägs det att detta inte är någon generell fördelningsfråga, utan att kvinnan många gånger hjälper till med försörjningen och att Muhammed, enligt traditionen hjälpte till med hushållsarbetet.

I den här delen ger man inga direkta förklaringar till det som skrivs, förutom hur den jämlika auktoriteten ser ut i ett olikt avseende. Texten är framställt med ”positiva” ord; ”Jämlik auktoritet, men i olika avseenden”, vilket visar på att man inte menar att kvinnan är underställd mannen, eller ickejämlik med honom för att hon tar hand om barn och hemmet. Att de har lika hög auktoritet, men inom olika områden.


Det skrivs att Muhammed hjälpte till med hemmet och att kvinnan idag hjälper till med försörjning, men hjälper mannen, idag, till med hushållsarbetet? Man ger ingen direkt förklaring till hur det ser ut idag, eller vad man menar med att skriva som man gjort.


Om den muslimska kvinnan i det svenska samhället skriver man att hon kanske inte tillåts att använda de kläder hon vill, den muslimska klädedräkten. Dock ger författarna ingen förklaring till vad den muslimska klädedräkten är. Man kan då anta att elever i den svenska skolan skulle kunna tro att det som då menas är slöja och stora kläder som inte sitter åt.


Om mannen i det svenska samhället skrivs att hans värdighet också utsätts för prövningar då han inte klarar av att försörja familjen själv. Väldigt lite skrivs om mannen i det svenska samhället i jämförelse med kvinnan, vilket inte motiveras eller förklaras på något sätt.

I den här delen av boken där författarna tar upp om hur det kan ta sig i uttryck att vara muslim i det svenska samhället försöker de förklara vilka problemen kan vara för den traditionella muslimska familjen. Där man då kan utröna i de punkter som tidigare radats, att den traditionella muslimska kvinnan bär muslimsk klädedräkt, lagar mat omsorgsfullt, är hemma med barn och är en förebild. Om mannen kan man utläsa att han är försörjare, skyddar fru och barn från myndigheter, ombesörjer hustruns rättigheter och sina barns välbefinnande i skolan. Det enda som tas upp om barnen är att deras respekt för sina föräldrar hotas uttunnas i det svenska samhället.

Sista meningen i texten, ”Men främst hotar de muslimska barnens respekt för modern och fadern att uttunnas i det svenska samhället”., känns utkastad och det ges ingen direkt förklaring till den, utan den syftar troligtvis till det som står tidigare i texten. Den meningen bör, anser jag, på något sätt placeras in före de avslutande frågorna.


Tonen i texten känns neutral om än viss kritik mot arbetsgivare och det svenska samhället skymtar. Författarna har lagt fokus på idag, i det svenska samhället, inte på vad Koranen säger, hur det kan se ut i muslimska länder, inga värdeladdade ord om kvinnor eller män, de ställs inte heller emot varandra. Jag skulle tro att det finns de elever som läser den här texten ställer många frågor till lärare utifrån sina förutfattade meningar om kvinnor och män i muslimska samhällen.

Häri finns inga kognem, inte heller några direkta förklaringar, på det sättet som Selander menar. I innehållsförteckningen kan antydningar till fasett-ordnad lärobok ses, på det sättet att varje kapitel avslutas på samma sätt. Den är nivågrupperad på det sättet att den vänder sig till gymnasieelever. Texten är inte sluten, men samtidigt är det upptill den lärare som använder boken att avgöra om det är ett måste att använda sig av fler källor än läroboken. Boken är ikuggad och rymmer realreferens. Texten utgår ifrån ett samhälle som eleverna känner sig hemma i och kan på det sättet referera till något igenkännande.


Till islamkapitlet finns instruktioner i form av olik arbetsuppgifter och boken är producerad till en bestämd marknad, i detta fall skolan. Bokens syfte framkommer inte tydligt, men antagningar kan göras utifrån att läsa på bokens baksida. Där man kan utröna att syftet är att ge vissa grundkunskaper, att existentiella och etiska frågor ges stor plats, men också att eleverna skall få ta del av vilka verktyg man kan använda sig av för arbete med texter och självständig forskning.


4.4 Jämförelse av läroböckerna – familjen

Här har olika kategorier gjorts utifrån vad som framkommit i punkterna i ovanstående text. Dessa kategorier är; hemmet, kläder, utbildning, arbete, skilsmässa, arv, giftermål och övrigt. I nedanstående text försöker jag göra en jämförelse mellan det som framkommit.


Hemmet

De tre läroböckerna tar upp att kvinnan tar hand om hemmet, om än på olika sätt. I Religion A 2000 skrivs om mannen att han skall ansvara för kvinnor och barn. Där det i Relief skrivs att detta, ansvaret, växte fram i och med islam. I Söka Svar nämnes också det här om än på ett annat sätt. Där man skriver att han är familjens försörjare och försvarare.


Kläder


Söka Svar och Religion A 2000 nämner kvinnans klädsel. Där den först nämnda (Söka Svar), skriver att hon kanske inte får bära sin muslimska klädedräkt. Någon förklaring av vad den klädedräkten är eller innebär skrivs inte. Medan den förra (Religion A 2000), tar upp lättkläddhet, slöja och döljande av kroppen. Där författarna menar att kvinnan inte får vara lättklädd, vilket ofta har lett till att hon bär slöja och döljer kroppen i vida kläder. Ingen av de tre läroböckerna nämner något om mannens klädsel eller om hur han bör klä sig.


Utbildning


Relief är den enda boken som tar upp utbildning. Där man skriver att det finns många välutbildade kvinnor trots den traditionella kvinnorollen. Författarna nämner också universitet i Kairo och antalet kvinnor som utbildar sig där. I detta sammanhang nämns inte heller något om mannen i någon av de tre böckerna.


Arbete


Söka Svar och Relief tar upp arbete om än på olika sätt. Där den förra (Relief), lägger större vikt vid detta än vad den första gör. I Relief skrivs det att kvinnan ses som fysiskt svagare än mannen och att antalet arbetande kvinnor är lågt. I den första (Söka Svar), skriver man om arbete i förhållande till klädedräkten och tillagning av mat. Inget direkt skrivs om arbete och män, men i Religion A 2000 och Söka Svar skrivs att mannen har det ekonomiska ansvaret. Där den sist nämnda (Söka Svar), inte skriver det rent ut, utan skriver det att mannen kanske inte kan försörja familjen ensam.


Skilsmässa


Religion A 2000 och Relief behandlar den här delen, där den senare (Relief) tar upp den utförligare. Religion A 2000 nöjer sig med att konstatera att kvinnan inför domstol måste bevisa att mannen inte fullgjort sin plikt. Relief tar upp också detta, men också vad som händer med barnen och brudgåvan. I Religion A 2000 menas att han lätt kan få skilsmässa genom att upprepa ”Jag förskjuter dig”, tre gånger med en månads mellanrum. Relief tar upp det på ett ungefär samma sätt, men skriver att han har tydligare rätt till skilsmässa och att han kan förskjuta henne. Religion A 2000 tar också upp att det är mannens plikt att ta hand om barnen vid skilsmässa.


Arv


Att kvinnan ärver hälften än mannen tar både Religion A 2000 och Relief upp. Däremot tar den första (Religion A 2000) upp motivet bakom detta, medan den senare (Relief) menar att det här gäller i fundamentalistiska stater, i sekulariserade är det lika arvsrätt. Om mannen och arvsrätt är det ingen av böckerna som skriver något, men kan förstås utifrån det som skrivs om kvinnan.


Giftermål


Endast Relief skriver om giftermål, där man menar att det är en större frihet för kvinnan att vara gift än ogift, samt att hon inte kan gifta sig med en icke troende man, han måste alltså vara muslim. I Relief skrivs att mannen kan gifta sig med en icke-troende kvinna, medan de andra två böckerna inte nämner något kring detta.


Övrigt


I Religion A 2000 tar man upp, vilket inte görs i de andra läroböckerna, att kvinnan anses vara psykiskt svagare än mannen. Man menar att det innebär att hon inte har samma religiösa krav. Den här boken skriver, vilket de andra inte gör, att mannen har ansvar för barnet när det slutat amma. I Relief skriver författarna att kvinnan liksom i väst tar ett stort socialt ansvar, att en kvinnans situation kan se olika ut från land till land, att hon uppnått bättre villkor i modern och sekulariserad islamtolkning, samt att attityderna till kvinnor börjar förändras. De andra böckerna nämner inget om detta. Man tar också upp att, enligt Koranen är mannen familjens överhuvud, samt att det är mannens vilja som skall gälla om kvinna och man inte är överens. Detta återkommer inte i de andra böckerna när man läser om familjen. Det som skiljer sig från de andra böckerna i Söka Svar är att författarna skriver att den muslimska kvinnans roll som förebild konkurrerar med svenska ideal. Om mannen skriver man att hans värdighet utsätts för prövningar i det svenska samhället, vilket inte tas upp i någon av de andra böckerna.


Var läggs vikten i de olika böckerna? Som man kan se i den ovanstående texten lägger Religion A 2000 vikten vid skilsmässa, ansvaret för kvinnor och barn, kvinnans klädsel och uppgift, samt arv. I texten görs inga större förklaringar, utan snarare konstateras att det är på det ena eller andra sättet. I Relief läggs vikten på kvinnan, men mannen förekommer också i texten. Häri lägger man vikten vid giftermål, skilsmässa, arv, arbete och utbildning. I den här boken försöker man visa på två sidor för kvinnor, både att det finns de som är underordade mannen och den andra är att det börjar förändras och att kvinnans situation i sekulariserade muslimska stater är bättre än vad det är i fundamentalistiska. Om än detta försök, lyser det igenom vad man anser om kvinnans situation. Söka Svar lägger vikten vid vilka eventuella problem mannen och kvinnan kan möta på i det svenska samhället. Liksom att man lägger vikten vid att inte betona att något är, utan att det kanske är.


Religion A 2000 varvas i texten man och kvinna. Man har kortfattade meningar som kan liknas som konstateranden, till exempel; ”Kvinnors uppgift är att sköta hemmet.”
 Det finns en ton som gör att en uppfattning om att kvinnan är underordnad mannen infinns.


Relief börjar med att betona familjens viktiga plats i samhället, vilket följs av en kort historisk genomgång över hur kvinnans situation förändrades. I texten varvas kvinna och man, dock skrivs det mer om kvinnans rättigheter och skyldigheter. Fokus ligger, som tidigare skrivits, på kvinnan, där en negativ ton infinns angående kvinnans ställning och situation. Meningarna behandlar mannen väldigt kort, dock utförligare om kvinnan.

Söka Svar inleder med familjens betydelse i samhället. Texten betonar kvinnan och mannens jämlika auktoritet men i olika avseenden. Fokus ligger på deras roll och situation i det svenska samhället.


Böckerna skiljer sig åt i många avseenden och samtidigt inte. Man har i de tre böckerna lagt fokus på skilda ting, vilka redovisas nedan. I Religion A 2000 ges uppfattningen att det de skriver om familjen är det som gäller för alla muslimer i alla länder. I Relief skriver man att det ser olika ut i olika länder, men ger inte många exempel och detta utgör endast en liten del av helheten. Även här får man till viss del uppfattningen att det kan gälla alla muslimer, även om det skrivs utförligare än vad som görs i Religion A 2000. Häri läggs väldigt mycket fokus på kvinnan samt att det också skrivs en hel del om arbete och utbildning. I Söka Svar ges den uppfattningen att man försöker tona ner synen på kvinnan som underordnad mannen. Man är försiktig med konstateranden, där mer osäkerhet ges i skrivandet om kvinnan med ord som kanske än vad man gör om mannen där orden verkar ge ett säkrare intryck av att det är. Ett exempel på detta: Om kvinnan använder man ord så som; kanske. Om mannen använder man ord så som; klarar inte, kan inte.

Relief och Religion A 2000 är de två som innehållsmässigt skiljer sig minst från varandra, om än den förstnämnda skriver utförligare och gör färre konstateranden. Däremot används ord som gör att man skulle kunna tro att det är så som de skriver. Söka Svar är den enda av de tre som tar upp förhållandet muslim och det svenska samhället. Det kan vara bra då det kan ligga närmare eleverna, om än det vore att föredra att de då skrev om barn och ungdomar i det svenska samhället som ligger än närmre. De tre böckerna är skrivna på olika sätt och med tre olika stilar, vilket kan bero på de/den som skrivit texten om familjen.

5. Läroböckerna i förhållande till Lpf 94 och Re1201


Om man ser till det som framkommit ovan och ställer det mot vad som redovisas i kapitel 2 kanske det kan ses som att läroböckerna försöker främja förståelsen för den muslimska familjen i läroböckerna. Där man troligtvis skriver om det som eleverna anses bör veta och ta del av, för att få en förståelse för familjen inom islams ramar. Dock anser jag att den förståelse som främjas är kvinnans underordnande och mannens position som överordnad och mindre viktig då man tillägnar honom en liten del av texten. Kanske får eleverna förståelsen av den muslimska familjen som att kvinnans ställning skiljer sig nämnvärt gentemot av vad som ses som den svenska kvinnans ställning. Att mannen i den muslimska familjen är överhuvudet i familjen, som kan skilja sig lätt och tar barnen vid en eventuell skilsmässa.


Det är lärarens uppgift att ge eleverna den kunskap som behövs för att kritiskt granska och bedöma det de ser och läser, vilket Lpf 94 föreskriver, i det här fallet läroböckerna. För att sedan kunna diskutera och ta ställning till olika livsfrågor och värderingsfrågor som berör den muslimska familjen i läroböckerna. Detta behövs då läroböckerna inte ger instrumenten för det här, vilket överhuvudtaget är en viktig del inom skolan och undervisningen.

Om man ställer det som framkommer i Religion A 2000 och Relief mot vad som sägs i Lpf 94, att skolan skall sträva mot att eleverna inte accepterar att andra människor utsätts för förtryck och kränkande behandlingar, kan ett sådant ställningstagande hos eleverna ske då de läser om familjen i läroböckerna. Böckerna kan väcka de värderingar som kan finnas om man och kvinna.


Om läroböckerna ger ökad förståelse för den muslimska familjen, som andra människor med en annan tradition och livsåskådning är jag inte säker på. Av vad som framkommit tidigare, är jag inte så säker på att en ökad förståelse för familjen kan infinnas hos eleverna.

I Re1201 står att läsa att eleverna skall utveckla sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig i uttryck i människors sätt att tänka, skapa och handla. Om man ser till detta, läroböckernas text och familjen, anser jag att läroböckerna inte ger den här förståelsen för hur religionen tar sig i uttryck för en muslimsk familj att tänka, skapa och handla. För att ge denna förståelse krävs mer bakgrundshistoria om hur det var innan islams framväxt, vilket i sig kan vara lärarens uppgift att ta fram då läroböcker inte kan bre ut texterna utan måste skala dem.


Om eleverna kan beskriva och förstå den muslimska familjen, dess sätt att tänka och handla, är utifrån läroböckerna inte helt omöjligt, men om en vidare förståelse av det som står skrivet infinns hos eleverna är också upp till en lärares ansvar att se till.


Att eleverna kan ta ställning till det som strider mot grundläggande värden i samhället föreskrivs i Lpf 94. Att göra det i samband med att de läser läroböckernas texter kan vara möjligt. De kan tycka utifrån sin fostran i det svenska samhället med dess värderingar, att kvinnans eller mannens ställning strider mot dessa. Av vikt är att de också förstår att det som står skrivet i böckerna inte alltid gäller för alla muslimska familjer och att de kan se till vilket samhälle och kultur det rör sig om.

6. Diskussion

I det här arbetet har jag undersökt; ”Hur framställs familjen i kapitlet islam i läroböcker för religionskunskap A i gymnasiet?” och ”Uppfyller framställningarna de riktlinjer och mål som Lpf 94 och kursplanen ställer?” För att besvara den först huvudfrågan använde jag mig av underliggandefrågor som berör vad och hur det framställs, samt Selanders terminologi för att utröna texterna/böckernas uppbyggnad.


För att använda den metod jag har gjort i det här arbetet förutsätter en viss skärpa i sinnet, vilket inte alltid varit tillfredställande under arbetets gång. Att jämföra de texter som ligger till grund för analyserna utan att lägga för mycket av sina egna värderingar och förförståelse i dem har i bland också varit svårt. Där finns alltid en egen uppfattning om ämnet, vilket i sig har resulterat till valet av ämne och angreppssätt, men jag har så gott jag kunnat försökt framställa analyserna sakligt och utan allt för mycket värderingar, om det nu är möjligt.


Att jag inte använt mig av Esposito tidigare beror på att jag valde att ta med honom i diskussion för att på så vis få en tyngd i den. Att jag redan hade valt mitt sätt att angripa texterna, genom de underliggandefrågorna och Selanders terminologi. Visst har Esposito kunnat få komma till uttryck tidigare och utgjort basen för analyserna, dock inte här och nu. Kanske resultatet kunnat bli annat än vad det blivit här, men det skall inte undersökas nu.


Att läsa och skriva om det här området har varit intressant då många nya tankar och frågor uppstått hos mig. Jag har bland annat blivit medveten om läroböckernas ibland fattiga innehåll. Att jag som lärare måste vara vaken för det som eleverna får ta del av i läroböckerna, att det ibland kan behövas annat kompletterande material. Att vissa ord och meningar kan få en hel text om ett område att framstå som positiv eller negativ information/kunskap. Givetvis har där funnits stunder då jag funderat på vad jag gett mig in på, men där har hela tiden funnits en dragningskraft att söka svaren på mina huvudfrågor och på de frågor som uppstått i och med att arbetet gått framåt.

Det som framkommit som svar på den första frågan är följande. Att det inte skrivs om den muslimska familjen, utan att man skriver om mannen och kvinnan och utelämnar barnen. Där fokus ligger på kvinnan. Förvisso består familjen av man och kvinna, dock hade jag förväntat mig mer att författarna skulle skriva om familjen som en enhet. Där även barnen skulle få en plats. Förvisso talar de om barnen i samband med skilsmässa och fostran, men inte på något annat sätt. Kanske kan det vara så att barnen är ganska fria att leva sitt liv i familjen och att författarna då inte ansett det vara viktigt att nämna.

Mycket av det som skrivs i texterna är i sig korrekt, men tonen i texterna gör att jag anser att kvinnans ställning framstår som underordnad och icke önskvärd medan mannen är överordnad henne. Meningarna i läroböckerna känns som om att de är tagna ur sitt sammanhang. Jag anser att de bör ges en vidare förklaring och sättas in i en situation som förklarar det som står.


Esposito menar att det är viktigt att kunna historien före islams framväxt. Hur situationen för kvinnor och män då såg ut och hur det kom att utvecklas. Detta för att förstå hur det är idag. Läroböckerna ger inte någon förståelse för hur var innan islams framväxt, utan skriver så som jag uppfattar det om idag. Det kan ge felaktig föreställning om familjen, då främst kvinnornas situation. Kanske skulle en annan förståelse infinnas om eleverna fick ta del av historien före islams framväxt. Att veta något om hur det var före skulle också kunna leda till nya frågeställningar hos eleverna.


Äktenskapet upptar en del av Espositos text. Där han bland annat skriver om ceremonin, vad äktenskapet innebär. I läroböckerna, dock inte i alla, skriver man om mannens rättigheter och kvinnans rättigheter. Läroboksförfattare skriver om månggifte, men ger ingen vidare förklaring av vad det innebär. Esposito skriver också om det, men vidareutvecklar vad det innebär.
 Det stör mig att lärobokstexterna är så ofullständig. Att de inte ger några förklaringar till det som skrivs. Förvisso förstår jag att det är ett måste att dra ner på text för att få plats, men om de ändå kunde ge vissa litteraturförslag för vidare läsning. Om det någonstans kunde förklaras att texterna inte är fullständiga. Visst är det upp till en lärare att vara vaksam på att ha extra material då denne förhoppningsvis vet att texterna inte alltid är fullständig, men det finns de elever som inte läser extra papper som delas ut, utan endast använder sig av boken.


Esposito skriver om beslöjning, vilken kultur det är hämtad från och vad Koranen säger om detta. Lärobokstexterna nämner den muslimska klädedräkten i samband med kvinnor, vilket kan leda till tankar på slöja, men förklarar det inte närmare.
 Esposito skriver att Koranen uppmanar kvinnor att klä sig anständigt, men också männen. Min fråga blir, varför skrivs det inte något om detta i läroböckerna? Mannens skyldighet att klä sig anständigt? Kan det vara så att det är svårare att definiera vad som är anständig klädsel för män.

Ifrågasättas kan, varför jag inte använt mig av Esposito som analysinstrument i kapitel 4. Jag ville använda mig av honom som en grund och ge en mer fullständig del om familjen om än den är kortfattad och tagen ur sitt sammanhang. Samtidigt som jag ville att han skulle få ge tyngd i diskussionen. Något som förvånar mig är att Esposito, liksom läroböckerna, inte skriver något om barnen som egna individer utan endast i sammanhang med kvinna eller man. Annars har jag funnit hans bok som givande och lättläst. En bok som jag skulle kunna komma att använda mer.


Uppfyller framställningarna de riktlinjer och mål som Lpf 94 och kursplanen ställer? Ja, det anser jag, om än jag inte gillar framställningen om kvinnan och mannen i läroböckerna. Läroboksförfattarnas text är så som Selander påpekar inte någon ny kunskap, utan reproducerad av det redan existerande, urvald och begränsad. Att texterna är begränsad i de läroböcker jag använt mig av anser jag framkommer då man studerar texterna och har med sig djupare kunskap om ämnet. Selander menar också att kunskap och moral finns sammanvävt i texten, då inte uppenbar utan dold. Det här är också något som jag tyckt mig sett i texterna, då speciellt angående kvinnan. Där man se antydningar till att kvinnans ställning inom islam inte är det som författarna föredrar. Jag anser att man kan känna stoft av förakt mot hur kvinnan behandlas och hennes ställning i samhället. Förvisso kan jag ha helt fel om detta, men det är hur jag uppfattar det. Att inget sägs rent ut, utan de ”smyger” i orden.


Selander tar också upp att en lärobok kan ses som ett uttryck för den tid vi lever i, vilket jag anser speglas i läroböckerna. I en tar man upp hedersmord, vilket har varit aktuellt i Sverige under en tid, samt att man i samma bok skriver om könsroller, förvärvsarbete, regler för skilsmässa och arv. Dessa ting bland många andra anser jag speglar det samhälle vi lever i, vad vi anser är viktigt att veta något om. Där hedersmord förekommit och är något som vi inte alltid förstår. Vårt samhälle där det är viktigt med förvärvsarbete, ett samhälle där skilsmässa är vardagsmat och där jämlikhetens fana vajar med könsrollerna tryckta. Det skrivs om det som skiljer sig från det svenska samhället, exempelvis hur en skilsmässa går till i ett muslimskt land. Varför i hela världen bör man veta hur lätt eller svårt det är att skilja sig inom en religion eller kultur? Är det för att vi skall kunna ta ställning för eller mot fenomenet.


Selanders beskrivning av det som är karaktäristiskt för en lärobok är bland annat att boken är sluten, den rymmer det som anses vara värt att veta och att den inte förutsätter någon annan text. De böcker jag använt mig av i det här arbetet skulle jag inte använda mig av utan andra texter eller något annat material. Jag anser inte att dessa läroböckers texter om familjen tillfredställer det behov som kan finnas om det.


De svar jag fått på mina undersökningsfrågor förvånar mig inte, samtidigt som de gör det. Det förvånar mig inte att fokus ligger på kvinnan, men det jag hade som syfte var att undersöka vad som skrivs om familjen. Jag tänkte familjen i form som en enhet och inte som delad mellan könen. Svaren förvånar mig också på det sättet att jag inte trodde att sådant stort fokus skulle komma att ligga på kvinnorna. Frågan hos mig väcks; varför skriver böckerna så mycket om kvinnan och så lite om mannen och barnen? Mannen förekommer väldigt lite i textdelen där man skriver om familjen. Vad beror detta på? Kan det vara så att den muslimska kvinnans roll skiljer sig mest från den svenska kvinnans föreställning om sin roll, medan den muslimska mannens roll skiljer sig mindre från den svenska mannens.

Kanske kan det också vara så att det i Sverige talas mycket om kvinnan och hennes ställning i samhället, fokus ligger här på kvinnan, vi lyfter fram henne. Mannen nämns inte, anser jag, lika ofta i det syfte att lyfta honom och hans roll i samhället. Kanske kan fokus i läroboksförfattarnas texter bero på det samhälle de själva lever i och var blicken däri vilar på.


Inget nämns om barnen utöver det som härrör till mannen eller kvinnan, inte om dem själva. Vadan detta? Kanske är det samma sak här. Hur ser det ut i vårt eget land, var vänder vi blickarna här, är det mot våra barn och ungdomar eller är det ifrån dem? Om man tänker sig att någon skulle skriva om familjen inom kristendomen skulle då barnen få ta någon del? Jag tror inte det. Jag tror inte man ser till barnen som en viktig del när man skriver om religionen, om det inte är något som skiljer sig extremt mycket från vårt eget samhälle. Kanske kan det vara så att man inte vill belasta barnen med något som de inte själva kan försvara.


Något som jag lyckats mindre med i arbetet är att finna om värdeladdade ord används. Något som jag så här efterhand skulle stryka om jag visste resultatet, men man finner inte alltid det man söker. Att jag inte lyckats med detta beror vad jag tror på en feghet att se ut vissa ord som värdeladdade och inte. Jag tror att ett värdeladdat ord för en person inte alltid behöver vara det för en annan. Det handlar till en del om vad man varit med om och vad man lägger i dessa ord.

I Religion A 2000 tas det upp en problemsituation där man skriver om omskärelse. Att det inte nämns i Koranen vare sig för flickor eller för pojkar, men att det förekommer som en sed. I samma problemsituation finns sedan en fråga som man kan samtala om. Den vill att eleverna skall diskutera vilka problem en muslimsk familj kan möta i Sverige. Det jag här reagerar på är att först skriver man att Koranen inte nämner något om omskärelse, att det är en sed, sedan generaliserar man och använder orden muslimsk familj. Vad säger att alla muslimska familjer låter omskära sina barn? Vad har omskärelsen med religionen att göra när det inte ens omnämns i Koranen? Jag blir upprörd när jag ser liknande, men kanske är det det som är meningen också. Men jag tycker inte frågan passar i sammanhanget, inte heller ens ämnet. Ämnet i sig bör diskuteras, men om det skall göras i samband med islam och muslimer är jag inte så säker på.

I Relief skrivs att kvinnas frigörelse motverkas då hon förväntas vara hemma och sköta hushållet och barnen. Jag ställer mig den frågan om en kvinna är frigjord om hon förvärvsarbetar och om det inte förväntas att hon skall ta hand om hemmet? Frigörelse för mig ligger i valet, att kunna välja om man vill ta hand om hemmet, arbeta eller göra både och. I texten skrivs att kvinnan blir mindre beroende av mannen genom frigörelse, men den frigörelse de talar om, att förvärvsarbeta, är det frigörelse? Ordet frigörelse är för mig ett värdeladdat ord, ett ord som man använt i fel sammanhang, använder man detta ord bör man också förklara vad som menas med det.

Vid läsning av texten i Relief inställer sig undran över vad man vill med den här texten på de två sidor som den finns representerad? I läsning av texten framstår det som att författarna lyfter den traditionella kvinnorollen, ställer den mot skilsmässa, utbildning och arbete. Vilka tre ting kan verka vara viktigt i vårt samhälle där skilsmässa inte är en alltför ovanlig företeelse. Utbildning är mer ett måste än inte. Den skall leda vidare till arbete, så att vi kan försörja oss. Kanske skulle texten kalla den svenska kvinna frigjord, då det är mer vanligt att hon förvärvsarbetar än att hon inte gör det.

I Söka Svar skriver författarna om muslimer i det svenska samhället, knyter an till det samhälle som eleverna känner till, men skriver om arbetsplatser. När man ändå skriver om hur det är att vara muslim här. Varför då inte skriva om vilka problem som kan uppstå för en muslim i skolan? Kanske det skulle kunna vara för känsligt då muslimska elever kan finnas i skolan å samtidigt kan läraren i fråga skapa en sådan diskussion om denne vet att det inte är några problem.

När jag läser den här texten om familjen i Söka Svar kan jag inte direkt dra linjer till islam om det inte var för vissa ord, utan det skulle mera kunna vara en text om vilken religion som helst. Dessa ord som gör att läsaren kan se att det handlar om islam är, Muhammed, muslimsk klädedräkt, islam muslimska familjelivet, muslimer och den avslutande frågan om semester för vallfärd till Mekka. Det som framställs i texten leder för mig till frågan; Vad har denna text med islam att göra? Vad har det man framställer med islam att göra? Varför är detta viktigt, varför har man valt att lyfta fram det här? Jag kan inte alls svara på frågorna, inte ens spekulera.


En fara med att analysera familjen inom en religion är att man kan ha föreställningar om hur en familj skall vara sammansatt, vilka roller som finns och hur de bör agera. Att man försöker överföra detta till det man läser och får på så vis ett resultat som skulle kunna ha blivit ett annat. Jag är väl medveten om det här och anser att det också handlar om vem som analyserar, hur man analyserar och till viss del vad man vill att skall framgå i analysen. Jag har ställt upp mina mål i det här arbetet och dem letar jag efter, men sedan är det inte alltid jag funnit dem.


I religionsundervisningen i skolan går lärare tillsammans med eleverna igenom islam på olika sätt, där läroböckerna kan ligga till grund för vad läraren ifråga tar upp och vad eleverna kan ta del av i dem. Av vikt är då att läroböckerna (och dess författare) så objektivt som möjligt tar upp religionerna. Framlagda utan att vara färgad av författarnas syn, vilket kan vara svårt då vi är en del av vårt kristna kulturarv, som vi antingen är medvetna eller omedvetna om.


Viktigt är då, anser jag, att lärare är medvetna om vad som skrivs i de läroböcker som eleverna har till sitt förfogande i religionskunskapen. Att de ställer sig frågor till vad som presenteras i de texter som eleverna möter, för att på så vis kunna påvisa ”fler sidor av samma mynt” om så behövs. Att lärare kan ställa frågor och förhålla sig till texten i läroböcker bland annat utifrån den aktuella läroplanen och kursplanen anser jag utgöra en del i helheten som yrkesarbetande lärare.


Det här området skulle kunna ägnas många sidor åt, vändas och vridas på. Använda andra läroböcker, andra frågor för analyserna och annan/andra bok/böcker om islam. För att kunna avsluta arbetet väljer jag att göra det här och nu, med en avslutande sammanfattning och källförteckning.


7. Sammanfattning


Det här arbetet är ett didaktiskt examensarbete, i vilket det söks svar på frågorna Hur framställs den muslimska familjen i kapitlet islam i läroböcker för religionskunskap A i gymnasiet? Uppfyller framställningarna de riktlinjer och mål som Lpf 94 och kursplanen ställer? För detta har en komparativ metod använts med utgångspunkt i läroböcker, ställda mot Lpf, kursplaner, mina huvudfrågor och underliggande frågor.


De resultat som framkommer häri är att läroböckerna inte skriver om den muslimska familjen som en enhet, utan om man och kvinna och utelämnar barnen. Där fokus ligger på kvinnan. Den här delen, familjen, i de läroböcker som använts, uppfyller de riktlinjer och mål som Lpf 94 och kursplanen ställer.

Islam är en religion som är världsomspännande och utgör en stor del av det religiösa livet i Sverige. I svenska skolor går många muslimska barn, därför behövs en förståelse för den muslimska familjen både hos lärare och hos andra elever. För att detta skall kunna utvecklas bör lärare vara vakna och medvetna om vad lärobokstexterna har att säga om den muslimska familjen för att om det behövs utveckla denna information. Ett didaktiskt förhållningsätt är ett måste i samband med läroböcker och dess texter.


En önskan är att fler ägnar sig åt att analysera lärobokstexter, då inte endast inom området islam utan också inom de andra religionerna. Vad skrivs till exempel om kristendomen. Inte endast analysera texter i religionsläroböcker utan också inom andra ämnen, för att göra detta väcker ens eget medvetande och förhoppningsvis de som läser det alster som produceras.
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� Då räknas de numrerade sidorna.


� Relief religionskunskap A-plus (2003), s.4-5


� Relief religionskunskap A-plus (2003), s.116


� Finns med i innehållsförteckningen.


� Relief religionskunskap A Plus (2003), s.117


� Relief religionskunskap A plus (2003), s.116


� Relief religionskunskap A plus (2003), s.116


� Dessa rubriker är; Islam – den allomfattande religionen, Muhammed, Världen sedd med muslimska ögon, Vad är en människa?, Människans livssituation, En vandring mot målet, Uppgifter och den sista rubriken är Överblicka* Tänk efter* Sök i texten* Sök på egen hand


� Då räknas de sidor som är numrerade.


� Söka Svar (2000), s.279


� Söka Svar (2000), s.279


� Söka Svar (2000), s.279


� Söka Svar (2000), s.279


� Söka Svar (2000), s.279


� Söka Svar (2000), s.279


� Relief (2003), s.104


� Vad det innebär se kapitel 3


� I religion A 2000 förklaras slöjan och att den inte påbjuds i Koranen.
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