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Abstract 

Nowadays there is a common understanding in the Western countries regarding how equal the 

genders are in the traditional Christian societies, while other countries are believed to be 

characterized by a patriarchal structure. This self-image has probably led to a kind of blindness 

concerning the problems in the vicinity and instead of emphasizing unequal trends in the West, 

criticize other cultures and religions for being misogynist. The aim of this study is to analyse how 

the internet page www.so-rummet.se  describes Islam and Buddhism through a gender perspective. 

SO-rummet is a webpage created by the teacher Robert de Vries and aims to complete the learning 

material that is used in the Swedish schools. The site focuses on history, religion, geography and 

civics.  The purpose of this essay is to investigate how the normative religious believer is described 

and if both men and women are included in the texts about Islam and Buddhism. This essay will 

be based on content analysis by assuming which words that are being used and how the genders 

are being described. This will help concluding who’s considered to be the norm in the text at SO-

rummet.  
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Inledning 

Syfte 

I dagsläget präglas mycket av det som hörs i media av exempelvis islamistiska extremister 

samtidigt som den buddistiska läran framställs som fredlig och jämlik. Det här kan leda till att 

många elever förmodligen har en uppfattning om de två trosuppfattningarna redan innan de sätter 

sig i skolbänken. Dessa förutfattade meningarna kan leda till en kritisk och negativ bild av den 

muslimska tron samt en förskönande bild av den buddistiska. Jag vill därför undersöka vilka ämnen 

som tas upp på SO-rummet när det gäller dessa religioner, och se vilka skillnader och likheter det 

finns.  

Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur islam samt buddhism framställs och beskrivs på 

webbsidan SO-rummet. Uppsatsens präglas av ett genusperspektiv där det huvudsakliga fokuset 

kommer att ligga på framställningen av kvinnan i relation till mannen. För att kunna tala om 

kvinnan måste således även mannens ställning undersökas och analyseras. Även representationen 

av de båda könen samt hur de beskrivna individerna beskrivs utifrån deras kön kommer att 

undersökas. 

I andra didaktiska uppsatser genomförs inte sällan läroboksanalyser vilket skapade ett 

personligt intresse för att undersöka andra läromedel. Det som är intressant med SO-rummet är att 

informationen som delas där författas av flertalet personer med olika kunskaper, erfarenheter och 

uppfattningar. Materialet är lättillgängligt och fritt att använda för lärare vid undervisning samt för 

elever vid inlärning. Det som kan bli problematiskt är när lärarna använder sidan utan att kritiskt 

granska innehållet, då informationen på SO-rummet inte genomgått samma faktakontroll som 

läroböcker gör. Dessa angelägenheter gör det extra intressant att undersöka en källa som lärare och 

elever ofta använder sig av och som inte verkar ha utsatts för någon storskalig granskning av någon 

utomstående part.  

 

Frågeställningar 

Den här uppsatsen kommer undersöka SO-rummet angående både hur stor del av materialet som 

inkluderar kvinnan i religionsbeskrivningarna och eventuella skillnader angående hur kvinnor 

och män porträtteras. Syftet är att ta reda på hur den traditionella religionsutövaren framställs på 

SO-rummet samt att se ifall sidskaparnas texter ger ett visst kön en större representation. Det 
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huvudsakliga målet är att ta reda på vems religion det är som beskrivs. Frågeställningarna som 

uppsatsen utgår ifrån är följande:  

 

• Representeras och presenteras ungefär lika många kvinnor och män i avsnitten om islam 

och buddhism?  

 

 

• Vems religion är det som presenteras, inkluderas de kvinnliga utövarna i beskrivningen 

av islam och buddhism?  

 

 

Metod 

Den här uppsatsen kommer att genomföras genom en kvalitativ samt kvantitativ innehållsanalys 

som utgår ifrån ett genusperspektiv. När det gäller hur undersökningen skall genomföras kommer 

jag utgå ifrån innehållsanalysen som Chad Nelson och Robert H. Woods, Jr framställer i boken The 

Routledge Handbook of Research Methods in the Study of Religion. De förklarar innehållsanalys 

som en metod för att analysera och undersöka det karaktäristiska i texterna som läses. 

Innehållsanalys kan med fördel användas när olika element ska undersökas och jämföras för att se 

ifall det finns underliggande värderingar, uppfattningar eller fördomar som präglar författaren och 

således texten.1  

Innehållsanalysen av uppsatsen präglas som sagt av ett genusperspektiv och kommer användas 

för att uppmärksamma eventuella skillnader mellan hur kvinnor och män beskrivs på webbsidan. 

Uppsatsen kommer undersöka vilka personer som namnges och uppmärksammas samt vilka som 

representeras på bilder för att ta reda på vilka som enligt författarna betraktas vara de normativa 

religiösa utövarna.  

 

Material 

Det huvudsakliga materialet kommer att vara texter som finns att tillgå på www.so-rummet.se; en 

sida som innehåller länkar, texter och videor som är relevanta för de fyra samhällsorienterade 

ämnena. Enligt sidskaparna riktar de in sig till lärare och elever mellan årskurs fem och gymnasiet. 

Det finns över 7000 länkar på sidan som behandlar de fyra samhällsorienterade ämnena; 

                                                           
1 Nelson, Chad & Woods, Robert H. Jr. (2011). The Routledge Handbook of Research Methodes in the Study of 
Religion. Abingdon, Oxon: Routledge.  

http://www.so-rummet.se/
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samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap, vilka alla ska vara granskade av 

sidskaparna. Syftet med SO-rummet ska vara att komplettera skolundervisningen då det som finns 

att tillgå på sidan ofta är sammanfattningar och introduktioner.  

Sidan drivs huvudsakligen av Robert de Vries som är en utbildad gymnasielärare i religion, 

samhällskunskap och historia. Det är han som skrivit de flesta texter om islam och buddhism som 

finns på SO-rummet. Andra som författar på sidan är gymnasielärarna Carsten Ryytty och Leif 

Löwegren. Löwegren har även arbetat som ämnesdidaktiker i religionskunskap vid Lärarhögskolan 

i Göteborg. Andra texter ska enligt sajten ha skrivits av ”andra lärare, författare och 

ämnesexperter/sakkunniga”. 

SO-rummet ska enligt sidskaparna vara en politisk neutral webbsida som strävar efter att främja 

tolerans och de principer som bygger på skolans värdegrund. De framhåller att vid beskrivning av 

de olika samhällsorienterade ämnena blir sällan framställningen objektiv och därför uppmanar 

sidskaparna till att även använda sig av andra källor vid exempelvis uppsatsskrivning och inte 

enbart SO-rummet.  

Webbsidan är en vinstdrivande sajt vilket motiveras med att de som arbetar med den ska kunna 

underhålla samt utveckla den. Hur de gör vinst förutom annonsplatser förklaras inte mer ingående 

än så.2 

 Det jag kommer titta på är de texter som finns under kategorierna islam och buddhism. Dessa 

ger en övergripande bild och presenterar fakta på ett sätt som liknar framställningen i en lärobok. 

Något som är värt att nämna är att det är stor skillnad mellan mängden text kring de nämnda 

religionerna; islamkategorin är mycket mer utförligt beskriven på SO-rummet än vad 

buddhismavsnittet är, vilket har lett till en aningen större andel text i min uppsats kring islam.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Huvudsakligen kommer den här uppsatsen utgå ifrån Yvonne Hirdmans genusteori som hon 

beskriver i sin bok Genus – om det stabilas föränderliga former.  

För att kunna diskutera genusteori är det relevant att förtydliga vad som menas med genus, och 

hur det skiljer sig ifrån kön. Genus kan betraktas som ett verktyg för att undersöka de 

föreställningar som finns angående människan som kön. Genus kan ses som skapad av människan 

och kan användas för att problematisera kring uppfattningen angående att en viss kropp/kön 

                                                           
2 http://www.so-rummet.se/om-oss  

http://www.so-rummet.se/om-oss
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innebär att individen innehar vissa kvalitéer, kunskaper eller egenskaper. Kön definieras således 

som könsorgan, och genus används för att förklara hur kön kan uppfattas.3  

När jämförelser mellan olika grupper av människor görs brukar det som ligger till grund ofta 

vara klass, etnicitet eller nationalitet. Även när det diskuteras vilka som har en högre benägenhet 

att utföra brott diskuteras görs det efter dessa premisser. Det som ofta glöms bort (eller avsiktligt 

inte tas med) är kontrasten mellan män och kvinnor. Yvonne Hirdman menar bristen på 

uppmärksammande av det bidrar till kvinnans underordning och hennes plats i världen som en 

andra klassens medborgare.4  

Hirdman menar att det finns en utbredd uppfattning angående det kvinnliga och manliga som 

två fasta former, där de flesta fostras till att passa in i den förutfattade mallen som finns till det kön 

som vi anses tillhöra. Dessa mallar bidrar till att varje individ måste anpassa sig för att kunna 

kategoriseras på ett vis som samhället kräver, samt att finna sig i sin position som under- eller 

överordnad i den rådande könsmaktsordningen.5 

Könsmaktsordningen som präglar samhället kan fortgå på grund av att mannen anses vara 

norm. Hirdman menar att när det görs jämförelser mellan kvinnan och mannen är det i själva verket 

kvinnan och människan som ställs mot varandra. Människan kan således betraktas som en man 

utan kön. Hon lyfter fram exempel som bekräftar hennes tes, exempelvis hur det är människan som 

drabbas av kvinnan i bibelns skapelseberättelse. Hon belyser att det ofta inte handlar om att 

förtrycka kvinnor på grund av illvilja, utan att det kan förklaras med den strukturella företeelsen 

som bottnar i en hierarkisk förståelse av världen. Denna struktur leda till en allmän lägre värdering 

av ”kvinnliga” egenskaper och kvinnodominerade yrken.6 

 

Begrepp  

I den här uppsatsen kommer jag att definiera personer som antingen man eller kvinna, vilket kan 

vara problematiskt då personers juridiska kön inte alltid är stämmer överens med den könsidentitet 

individen har. Sedan är det även viktigt att poängtera att alla inte identifierar sig med något av de 

två könen kvinna/man, utan kan vara icke-binära och således inte inkluderas i någon av 

                                                           
3 Hirdman, Yvonne (2001). Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber. s. 14–16   
4 Hirdman (2001). s. 5 
5 Hirdman (2001). s. 12 
6 Hirdman (2001). s. 59—63  
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kategorierna.7 Jag har inte haft möjlighet att ta särskilt mycket hänsyn till det i den hör uppsatsen, 

då de delar av SO-rummet som undersökts inte har präglas av något som helst ifrågasättande 

angående vilka könsidentiteter som människor identifierar sig med; de verkar utgå ifrån att det 

enbart finns två kön och att det är tydligt vem som tillhör vilken kategori.  

 Sedan vill jag tillägga att jag i många fall kommer att könsbestämma individer som presenteras 

på SO-rummet utifrån deras namn samt utseenden vilket jag är medveten om är problematiskt. 

Dessvärre har det varit nödvändigt för att kunna undersöka framställningen av kvinnan och mannen 

på webbsidan. Det hade varit fördelaktigt att även inkludera andra könsidentiteter, men jag har 

varit tvungen att avgränsa mig vilket har lett till att det inte kommer att beröras. SO-rummet har 

inte visat något som tyder på att de är medvetna om människor kan vara annat än man eller kvinna, 

vilket självklart har präglat min undersökning och gjort att det har varit dessa två könsidentiteter 

som undersökts.  

 

Tidigare forskning 

I Genus och religion tar Jeanette Sky upp hur olika religiösa skrifter kan förstås och tolkas utifrån 

ett genusperspektiv; hon tar upp både religiösa urkunder och läromedel. Bland annat lyfter hon 

fram hur de flesta religiösa skrifter är skrivna ur ett mansperspektiv. I dessa finns det ofta verser 

eller stycken som tar upp hur mannen ska behandla, bemöta och tillrättavisa kvinnorna i sin närhet. 

Sky menar att det i läromedel ofta talas om att den religiösa individen utför vissa handlingar och 

har vissa förpliktelser, vilket hon menar är felaktigt, då dessa ofta enbart riktar in sig på de manliga 

utövarna. Hon tar upp att det i en lärobok står att muslimer besöker moskén för att delta i 

fredagsbönen, vilket är en förenkling då det inte gäller kvinnorna.8 Missvisande information 

liknande det här kan leda till att kvinnan helt åsidosätts; de som tar del av den lär sig enbart om hur 

den religiösa mannen lever (utan att vara medveten om det), vilket bibehåller uppfattningen om 

mannen som norm ännu mer. 

Sky tar även upp hur många läromedel ofta har ett kapitel eller ett avsnitt som berör kvinnan i 

religionen, vilket även det kan leda till att mannen uppfattas som norm. Istället för att inkludera de 

flesta utövarna väljer flertalet författare att särskilja könen ifrån varandra och enbart utgå ifrån det 

                                                           
7 http://www.genus.se/kunskap-om-genus/ordlista/ Nationella sekretariatet för genusforskning. Hämtad 13-
05-2017. 

8 Sky, Jeanette (2009). Genus och religion. Stockholm: Natur och kultur. s. 20—23  

http://www.genus.se/kunskap-om-genus/ordlista/
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manliga perspektivet. Det bör dock sägas att det ofta inte är lekmännen som beskrivs heller, utan 

ofta eliten inom traditionen, vilket även det bidrar till en problematik kring klass och utövarnas 

sociala status.9 

I Genus och religion belyses även hur kvinnan ofta betraktas i relation till mannen. Ofta görs 

det studier om kvinnans ställning och hennes status, men liknande forskning om mannen lyser med 

sin frånvaro. Även det kan ses som ett tecken på att kvinnan är det avvikande och mannen är 

norm.10 

Jonas Svensson skriver i boken Religionsdidaktik om hur manlig överordning präglar religiösa 

skrifter och handlingar. Ofta finns det en uppfattning om att det är just religionen som bidragit till 

könsmaktsordningen och Svensson menar att det är viktigt att eleverna får kunskap om i vilken 

kontext som de religiösa urkunderna nedtecknades. Han menar att det kan vara givande för elever 

att få läsa religiösa skrifter och sedan jämföra dem med hur de religiösa utövarna i nutid gör urval 

och hur de tolka dem, Han framhäver dock att skolan och lärarna inte får företräda en viss tolkning 

eller uppfattning, eftersom undervisningen ska vara icke-konfessionell. Även ifall en 

genustolkning av religiösa urkunder kan vara mer lik skolans läroplan än vad en bokstavstrogen 

tolkning är får läraren inte förespråka den11.  

Något annat som Svensson tar upp är hur det oftast är en androcentrisk aspekt av religionen 

som presenteras i läromedel. Han beskriver hur den kvinnliga tron som utövats i hemmet ofta 

förminskats och betraktats som vidskepelse. Han menar att ett genusperspektiv av den här aspekten 

innebär att ett synliggörande av den religiösa kvinnan i läroböcker. Han understryker även vikten 

av att kvinnans tro inte ska hamna i ett eget avsnitt i en större kategori utan istället inkluderas i 

samma mån som mannens. En uppdelning som ger kvinnan ett eget avsnitt bidrar till bibehållandet 

av mannen som norm och leder till att kvinnan betraktas som ett undantag eller mindre relevant. 

Han tar upp exempel ur läroböcker där det beskrivs som att alla muslimer besöker moskén, vilket 

tydligt visar hur mannen som norm leder till att de kvinnliga religionsutövarna glöms bort.12 

De undersökningar jag hittat som gör liknande jämförelser av framställningar av läromedel 

behandlar oftast läroböcker. Skolverket gjorde en rapport 2006 som undersökte hur olika grupper 

                                                           
9 Sky, Jeanette (2009). Genus och religion. Stockholm: Natur och kultur. s. 22—23  
10 Ibid. 35 
11 Svensson, Johan (2011). Religionsdidaktik. Löfstedt, Malin (red.). Lund: Studentlitteratur AB. s. 99—100  
12 Svensson, Johan (2011). Religionsdidaktik. Löfstedt, Malin (red.). Lund: Studentlitteratur AB. s. 101—102   
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framställdes i ett urval religionskunskapsböcker. Den granskade hur funktionshinder, kön, etnicitet, 

religion och sexuell läggning representerades och framställdes och kom bland annat fram till att: 

 

- Judiska pojkars huvudbonad ansågs “visa respekt för Gud” samtidigt 

som muslimska flickors huvudbonad i större grad ifrågasätts.  

- De historiska kvinnor som beskrevs i religionsböckerna förlöjligades 

samt ansågs representera hela den kvinnliga befolkningen.  

- Kloka kvinnor ofta framställdes som häxor och visar således att kunna 

kvinnor måste dra sig tillbaka och inte framstå som kunniga för att inte 

anses hotfulla och farliga.  

- Kränkande uttryck om kvinnor och deras kroppar från religiösa skrifter 

ofta återges.  

 

Sammanfattningsvis kommer rapporten fram till att en finns en överrepresentation av män och 

pojkar i de läroböcker som de granskat. De framhäver också att det genomgående i skolböckerna 

är mannen som uppfattas som norm. De tar upp problematiken angående att det ofta kommer egna 

avsnitt som behandlar kvinnan i ett visst ämne, vilket leder till att hon inte uppfattas ha inkluderats 

i de föregående kapitlen. 13 

 

  

                                                           
13 Berge, Britt-Marie. Widding, Göran (2006). En granskning om hur kön framställs i ett urval läroböcker. I 

enlighet med skolans värdegrund. Skolverket. Umeå Universitet.  
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Bakgrund  

Det finns en hel del forskning som behandlar hur kvinnan porträtteras i buddhismen och hur hennes 

ställning jämfört med mannen ser ut. Det har funnits en efterfrågan och relevans i att undersöka 

hur genus förhåller sig till religionen då de flesta beskrivningar om buddhismen (och andra 

religioner) primärt tar upp hur mannen lever och verkar inom den.  Rita M. Gross beskriver hur 

religionsforskning och -studier inte sällan utelämnar de kvinnliga utövarna och deras perspektiv. 

Hon frågar sig ifall forskare, vid användandet av termen genus, syftar till att behandla 

föreställningar kring kvinnans roll i kontrast mot mannen, eller ifall det innebär en undersökning 

kring hur individer framställs.  

Gross menar att det finns en bild av buddhismen som neutral inför genus. Hon framhäver att 

många buddhistiska lärare menar att den buddhistiska läran likväl lämpar sig för både kvinnor och 

män i samma utsträckning och att även kvinnor kan nå upplysning. Trots det har kvinnan historiskt 

haft en lägre ställning än mannen i den buddhistiska världen, eftersom historien präglats av starka 

könsroller och manlig dominans. Många buddhistiska lärda menar att dessa tendenser har att göra 

med kulturella företeelser och att det strider mot det som läran förespråkar. Trots det menar Gross 

att det inte gjorts tillräckligt för att eliminera den kulturella påverkan som lett till den kvinnliga 

underordningen.14 

Något som råder delade mening om är hur den historiske Buddha såg på kvinnor och 

nunneorden. Gross skriver att när Buddhas fostermor och moster samlade ihop anhängare för att 

be honom om att få starta en nunneorden sa han nej. De frågade en till gång och då fick de med sig 

Buddhas tjänare. Det var han som fick honom att ändra sig och Buddha gick med på instiftandet 

av en nunneorden ifall kvinnorna i den följe åtta extra regler, vilka gjorde nunnorna beroende av 

munkarna och på så sätt inte kunde verka utan män som kontrollerade och övervakade.15 Det är 

viktigt att ha i åtanke i vilken historisk kontext som instiftandet av nunneorden skedde, det var 

generellt så att kvinnor inte hade lika stor möjlighet att uttrycka sig eller sina tro i samma 

utsträckning som män vid den här tiden. Det kan ge en större förståelse för varför dessa regler 

uppkom.16 

                                                           
14 Gross, Rita M. (1994). Women in Religion. Holm, Jean & Bowker, John (red.). London: Pinter. s. 1  
15 Gross, Rita M. (1994). s. 1—2  
16 Gross, Rita M. (1994). s. 6 
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Det sägs att Buddha sagt att buddhismen enbart skulle finnas i femhundra år istället för tusen 

ifall kvinnor fick kunde ordinera sig. Även ifall Gross menar att Buddha antagligen bara var ett 

offer av sin tid finns det anledning att ifrågasätta hans kvinnosyn. Hon menar att det helt enkelt kan 

ha varit så att han inte tänkte på kvinnan. 17 

Gross tar upp skillnaden mellan mahayana- och vajrayanabuddhism. Hon tar upp hur både män 

och kvinnor kan bli en bodhisattva, inom mahayana, även om de inte är munk eller nunna. Hon 

förklarar hur det ofta anses sämre att bli återfödd till kvinna, men förklarar det med att det har att 

göra med att kvinnor i ett patriarkat har det svårare och därför att det svårare för dem att bli fria 

från lidandet18.  

Leila Badawi skriver om könsroller i islam och framhäver att många kvinnor har varit delaktiga 

i grundandet av religionen. Hon lyfter fram Khadidja som gifte sig med Muhammed och även 

kallas den första muslimen, då det var hon som först fick reda på hans uppenbarelser samt 

övertygade profeten att de var äkta. Badawi tar upp Aisha som var en av Muhammeds fruar efter 

Khadidjas bortgång, och beskriver hur han utsåg henne till en religiös auktoritet samt att hon var i 

Muhammeds närhet när han fick flera uppenbarelser. Efter Muhammeds död fungerade hans änkor 

som viktiga politiska röster och deltog vid politiska beslutsfattningar.19 Det här visar på att hur 

viktiga kvinnorna i Muhammeds närhet var under det tidiga skedet i islams historia.  

Jeanette Sky ser till den historiska tid då Koranen nedtecknades och visar exempel på hur 

texterna beskriver kvinnor som objekt och män som subjekt. Hon tar upp exempel där texten vänder 

sig till män och talar om för dem hur de ska behandla ”sina” kvinnor. Sky menar att det är viktigt 

att ha i åtanke att dessa texter skrevs ned i en tid där det fanns stora skillnader mellan könen och 

männen var de som hade mest inflytande över samhället i stort (även om det fanns kvinnor som 

hade inflytande). Därav kunde de nedteckna de flesta skrifter, religiösa som icke-religiösa, utifrån 

ett manligt perspektiv. Det har lett till att kvinnan i stort sett aldrig tilltalas direkt i Koranen.20  

                                                           
17 Gross, Rita M. (1994). Women in Religion. Holm, Jean & Bowker, John (red.). London: Pinter s. 5—6  
18 Gross, Rita M. (1994). s. 8—9  
19 Badawi, Leila (1994). Women in Religion. Holm, Jean & Bowker, John (red.). London: Pinter. s. 86—89  
20 Sky, Jeanette (2009). Genus och religion. Stockholm: Natur och kultur. s. 144—145   
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Undersökning 

Kvantitativ analys av buddhism och islam på SO-rummet 

När det gäller SO-rummet finns det en stor skillnad angående mängden text som rör islam jämfört 

med buddhism. Kategorin om islam har fem underkategorier och sammanlagt beskrivs religionen 

med cirka 8200 ord, vilket kan jämföras med buddhismens 1800 ord. Självklart har det lett till att 

det finns mer att diskutera och analysera kring texten om islam än den om buddhism. Den 

uppfattning som verkar finnas i västvärlden idag angående de två lärorna är att den ena är mer 

jämställd än den andra, vilket inte är så konstigt när det inte finns lika mycket fakta om buddhism 

som islam lika lättillgängligt (SO-rummet är ett exempel där informationen är mycket mindre om 

buddhism än om islam). Då det ifrågasätts mer och berätta mer djupgående om en av religionerna 

är det inte särskilt förvånande att det i västvärlden uppfattas som att buddhism präglas av 

jämställdhet medan islam inte gör det.  

 Bilderna som visas på SO-rummet framställer oftast män; i kategorin islam sju av åtta bilder 

och i kategorin buddhism fyra av fem bilder. Dessa bilder föreställer en eller flera personer där 

majoriteten kan uppfattas som personer med manligt kön. Det här är intressant eftersom många 

läromedel (SO-rummet är inget undantag) ofta tar upp ämnen angående hur religioner och läror 

förhåller sig till kvinnor jämfört med män, och inte sällan med en kritisk underton. Därför går det 

att ifrågasätta när de aktivt väljer att framhäva männen i mycket större utsträckning än kvinnorna, 

exempelvis via bilder. Det kan ge en uppfattning om att kvinnor inte har en del i religionen eller 

läran som beskrivs, särskilt när de i stort sett enbart betonar vikten av de manliga individerna som 

bidragit till traditionernas framväxt och bildande.  

  

25%

75%
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kvinnor/män i avsnittet 

om buddhism 

Kvinnor

Män

12%

88%

Andelen bilder på 
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om islam
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Under de flesta bilderna finns det tillhörande bildtext. Under den enda bilden som porträtterar 

kvinnor under avsnittet om islam beskrivs motivet som ”muslimska flickor som ber”.21 Det går att 

jämföra med en annan bild som porträtterar män som ber, där det står ”bön i en moské i Kairo”.22 

Det kan självklart bara vara en tillfällighet att författaren enbart beskriver personerna på bildernas 

kön när det råkar vara kvinnligt, men det kan vara värt att fundera kring när det enbart är en bildtext 

där individernas kön verkar vara relevant att ange, och det är personerna är icke-män. Det här ger 

en tydlig bild av vilka som kan uppfattas som den muslimska normativa utövaren, det är inte 

nödvändigt att skriva ut kön när det är en ”vanlig” muslim, enbart när det är någon som inte faller 

inom ramen för normen23.  

Jag vill tillägga att när jag identifierat personerna på bilderna som kvinna eller man har jag gjort 

det utifrån vad som kan tolkas vara den normativa bilden av dem. Jag är medveten om att det kan 

vara problematiskt att könsbestämma på det här sättet, men i den här undersökningen är det enbart 

det som är möjligt för att få fram ett resultat gällande skillnader och likheter mellan kvinnan och 

mannen.  

När det gäller vilka som blir namngivna i texterna finns det en stor skillnad. Texterna om islam 

namnger enbart två kvinnor, Khadidja och Aisha, vilket kan ses i kontrast till 20 män (här är gudar 

som benämns med manliga pronomen inräknade, exempelvis nämns Krishna). I det relativt korta 

avsnittet om buddhismen är det inte särskilt många som ens namnges; enbart tre män (fyra ifall 

Dalai Lama inkluderas) beskrivs med namn medan kvinnorna lyser med sin frånvaro.  

                                                           
21 www.so-rummet.se ”Islams grunder”. Carsten Ryytty. Hämtad 20 april 2017. http://www.so-  

rummet.se/kategorier/religion/islam/islams-grunder  
22 www.so-rummet.se. ”Islams historia”. Leif Löwegren. Hämtad 20 april 2017. http://www.so-

rummet.se/kategorier/religion/islam/islams-historia  
23 Hirdman, Yvonne (2001). Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber AB. s. 59 
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Representationen av kvinnor är bristfällig på SO-rummet och det kan leda till att läsaren 

uppfattar både buddhism och islam som religioner för män där kvinnan inte har varit en naturlig 

del för utvecklandet av de både traditionerna.  

Det sista stycket i kategorin buddhism heter ”Kvinnan inom buddhism”. Nämnda stycke 

innehåller 55 ord, vilket kan jämföras med hela texten som består av cirka 1820 ord. Jeanette Sky 

skriver i Genus och religion vad en sådan uppdelning kan betyda, när det i slutet av en beskrivande 

text finns en passage som behandlar kvinnan inom en religion. Hon drar slutsatsen att en sådan 

uppdelning framställer det som att religionen som beskrivs enbart är en manlig angelägenhet och 

att kvinnan är ett undantag och annorlunda.24 Det är anmärkningsvärt att författaren nöjt sig med 

en sådant kort stycke angående uppskattningsvis hälften av de buddhistiska anhängarna. Det bör 

sägas att de Vries beskriver nunnor i resten av avsnittet om buddhism också, vilket kan tyckas vara 

förvånande då texten avslutas med ett stycke som exklusivt ska handla om kvinnor. Frågan är varför 

författaren känner sig manad att ha med det här stycket, då han inte är konsekvent med hur han 

skriver om kvinnor. Det är svårt att avgöra ifall de Vries anser kvinnan vara inom eller utom den 

religiösa traditionen.  

 

  

                                                           
24 Sky, Jeanette (2009). Genus och religion. Stockholm: Natur och kultur. s. 23  
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Kvalitativ analys av buddhism och islam på SO-rummet 

Sammanfattning av kategorin ”islam” 

Det första som läsaren möter under kategorien islam på SO-rummet är sidskaparen Robert de Vries 

egna text om religionen. Texten inleds med en beskrivning angående hur den geografiska 

spridningen ser ut och hur många utövare det tros finnas. Efter det beskrivs hur religionen växte 

fram bland de många arabiska stammarna och hur dessa inte ”kunde hålla sams”. Därefter skriver 

de Vries om hur profeten Muhammed levde och verkade på den arabiska halvön under den här 

oroliga tiden. Det beskrivs hur han får jobb hos den rika änkan Khadidja som kameldrivare, och 

hur han genom det här arbetet träffar judar och kristna vilket leder till att han själv blir övertygad 

om att det enbart finns en gud. Texten beskriver hur Muhammed senare gifter sig med Khadidja 

och hur han tack vare det får en stor ekonomisk trygghet och att han får mer fritid vilket ledde till 

att han kunde ägna sig åt funderingar och meditation. Det är vid ett av dessa tillfällen som 

ärkeängeln Gabriel uppenbarar sig för honom. Författaren skriver om hur Gud enligt islam 

uppenbarar sig för människor, och hur de viktigaste profeterna är (förutom Muhammed) Moses, 

Abraham och Jesus.  

Det beskrivs hur Muhammeds budskap inte var uppskattat i Mekka och att det ledde till att han 

fick många motståndare. Det förklaras med att handelsmännen i staden tjänade stora summor 

pengar på vallfärden till Mekka och Kaba, vilket Muhammed fördömde. Profeten tvingades då fly 

från Mekka till Medina tillsammans med sin vän Abu Bakr där han fick hjälp att skydda sig från 

motståndarna. Det går att läsa om hur Muhammed startade Djihad (det heliga kriget) i Medina för 

att sprida islam. Det ledde till att folken på arabiska halvön slutligen enades och nu stred under 

samma religion samt tillsammans stred mot andra fiender. Det här betydde att Muhammed senare 

kunde återvända till Mekka som en mäktig militär och religiös ledare och eliminera de gudabilder 

där som han ansåg vara hedniska.  

Senare beskriver de Vries hur Koranen kommer till och hur den är Guds ord och lag. Han 

skriver hur den används för att människorna ska veta hur de bör leva och bete sig.  

Avslutningsvis tar de Vries upp viktiga begrepp som används inom islam, exempelvis Koranen 

vilken han skriver är ”/…/Guds (Allahs) budskap till mänskligheten” och moskén som han 

beskriver som ”muslimers samlingslokal för gudstjänst, bön, undervisning m.m.”. 
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Det finns även en faktaruta med namnet: ”Visste du att?”. Där står det bland annat att muslimer 

bör vallfärda till Mekka, samt att fler än två miljoner muslimer gör vallfärden varje år.25 

  

Analys av kategorin ”islam”  

I ovanstående text beskrivs hur Muhammed arbetade för ”en rik änka som hette Khadidja”. 

Khadidja beskrivs inte mer ingående än så och läsaren får uppfattningen av att hon inte hade särskilt 

mycket mer med islams tillväxt att göra förutom att hon bidrog med pengar så att Muhammed 

kunde ägna sig åt meditation. Läsaren skulle få en mer fullständig bild om författaren valt att berätta 

hur Khadidja var den som övertalade den tvivlande Muhammed att han inte var galen när han fick 

sina uppenbarelser och således hindrade honom från att ta sitt liv.26 Hade det inte varit för Khadidja 

hade islam kanske inte existerat idag.  

Khadidjas påverkan förminskas ännu en gång när det beskrivs hur Muhammed får beskydd från 

sina fiender i Mekka. Det finns inte utskrivet att en stor del av det här beskyddet kom från hans 

hustru samt hans farbror Abu Talib. Det var när dessa dog som Muhammeds svårigheter eskalerade. 

Ännu en gång har Khadidja bidragit till att Muhammed kan fortsätta att sprida Guds budskap, men 

det är inte tillräckligt för att de Vries ska belysa hennes betydelse.27 

Det skrivs hur Koranen vänder sig till alla muslimer, vilket jag inte ifrågasätter, dock skulle det 

vara av vikt att understryka hur texterna ofta tycks rikta in sig mot männen, och även om Koranen 

tar upp sådant som alla muslimer ska följa är det ofta genom männen som dessa regler tolkas. Ett 

exempel är följande citat:  

 

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då [andra] kvinnor 

som är tillåtna för er till hustrur - två eller tre eller fyra; men [begränsa er till] en enda 

om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika - eller [vänd er till] någon av dem 

som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.28 

 

Det är tydligt hur den här texten är anpassad för heterosexuella män att läsa och följa då det 

beskrivs hur de ska ”ta” tillåtna kvinnor som hustrur.  

                                                           
25 www.so-rummet.se. ”Islam”. Robert de Vries. Hämtad 20 april 2017. http://www.so-

rummet.se/kategorier/religion/islam  
26 Esposito, John L. (2011). Islam – den raka vägen. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. s.30 
27 Esposito, John L. (2011). Islam – den raka vägen. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. s. 31  
28 Koranens budskap: med kommentarer och noter (2002). Stockholm: Proprius. 4:3 

http://www.so-rummet.se/
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam
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de Vries skriver angående moskén att det är muslimers samlingslokal, vilket är en förenklad 

bild av verkligheten. Jag har en förståelse för att författaren antagligen ville ha en kortfattad 

sammanfattning om vad en moské är, men det kan vara problematiskt när elever snabbt söker efter 

information och kanske enbart kollar på faktarutan. Här framställs det som att alla muslimer samlas 

i moskén i liknande utsträckning och elever som läser det kan tolka det som att även kvinnor delar 

på samma vis som män under fredagsbön och andra sammankomster. John L. Esposito skriver om 

hur kvinnor inte uppmanas att delta i fredagsbönen likt män gör. Det är tillåtet är besöka 

fredagsbönen men kvinnorna får oftast hålla sig i bakgrunden i ett sidorum eller en läktare. Den 

här uppdelningen sker till följd av de rörelser som ska utföras under bönen, och därför anses det 

inte passande att människor av motsatt kön befinner sig nära varandra och kan bidra till orena 

tankar.29 Jeanette Sky framhäver att det ofta råder annorlunda regler eller undantag för kvinnor, 

vilket inte lyfts fram i många läroböcker,30 precis som de Vries nu undanhåller. Eventuellt finns 

det en förklaring annat än att han helt enkelt bara skrev om den normativa muslimen, kanske väljer 

han aktivt att inte ta upp det då det skulle kunna leda till att islam betraktas som en mindre jämställd 

religion än andra.  

 

Sammanfattning av underkategorin ”islams grunder” 

Den första underkategorin på islam är ”islams grunder”. Här beskrivs grunden i islam utifrån de 

fem pelarna, vilka Ryytty menar att alla muslimer följer. Han beskriver trosbekännelsen, bönen, 

allmosor, fastan och vallfärden. Han förklarar hur viktigt det är att genomföra dessa handlingar och 

att alla troende muslimer utför dem. Det beskrivs hur fredagsbönen bör ske i en moské och att alla 

friska, vuxna icke-gravida ska genomföra fastan. Bönen ska utföras efter tvagningen, och Ryytty 

berättar att ”efter samlag och när kvinnor har menstruationsperiod ” ska tvätten vara mer noggrann. 

Om vallfärden står det att varje muslim bör genomföra den minst en gång i livet, så länge som 

hälsan och ekonomin tillåter det. Klädedräkten som ska användas vid vallfärden beskrivs som två 

vita skynken som visar ena skuldran och sägs användas för att visa att alla pilgrimers lika värde.  

                                                           
29 Esposito, John L. (2011). Islam – den raka vägen. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. s. 142 
30 Sky, Jeanette (2009). Genus och religion. Stockholm: Natur och kultur. s. 22 
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Ryytty tar även han upp Koranen och moskén. Han nämner hur Koranen beskriver för alla 

muslimer hur de ska leva och uppträda och hur moskén är muslimernas ”gudstjänstlokal”. Under 

en bild står det kort att kvinnor och män ber åtskilda.31 

 

Analys av underkategorin ”islams grunder” 

Ryytty skriver i sin text att fredagsbönen bör ske i en moské.32 Återigen vill jag hänvisa till John 

L. Esposito som skriver att kvinnor kan närvara, men att de inte har någon skyldighet att göra det.33 

Under fastan däremot tilläggs det att alla inte genomför den plikten, exempelvis gravida, sjuka och 

minderåriga.34 Här väljer författaren att ta upp de muslimer som inte anses vara normen, vilket 

innebär att det finns någon slags medvetenhet angående att alla muslimer inte berörs till lika stor 

mån av de fem pelarna. Även det korta stycket där det beskrivs hur kvinnor och män ber åtskilt 

visar på den här medvetenheten (även om förklaringen angående varför så är fallet uteblir).  

Vid beskrivningen av tvagningen som ska ske före bönen utelämnar han ejakulering35 när han 

beskriver vad som anses vara orent. När författaren väljer vilka situationer och vilka kroppsliga 

vätskor som skulle tas med i texten har han således enbart tagit med sådant som kan kopplas till 

den kvinnliga kroppen. Eventuellt kan det leda till att eleverna uppfattar kvinnan som oren i 

kontrast till mannen.  

Vid beskrivningen av vallfärden och hur de deltagande bör klä sig nämner Ryytty enbart att det 

är två tygstycken som lämnar ena skuldran bar som ska användas. Det här går att ifrågasätta då 

många muslimska kvinnor ofta använder sig av mer täckande kläder. Esposito menar att kvinnor 

som utför vallfärden ofta bär en vit klädnad alternativ en nationell klädsel samt täcker sitt hår.36 

Ryyttys framställning leder fram till den eventuella tolkningen att kvinnor inte har en lika självklar 

delaktighet under vallfärden, då deras klädsel inte beskrivs. Antingen det, eller så har han helt 

enkelt bortsett från att nämna kvinnans klädsel alternativ glömt bort det. I vilket fall är det tydligt 

hur författaren anser att det är mannen som är den normativa muslimen.  

                                                           
31 www.so-rummet.se. ”Islams grunder”. Carsten Ryytty. Hämtad 20 april 2017. http://www.so-
rummet.se/kategorier/religion/islam/islams-grunder.  

32 www.so-rummet.se. ”Islams grunder”. Carsten Ryytty. Hämtad 20 april 2017. http://www.so-
rummet.se/kategorier/religion/islam/islams-grunder. 

33 Esposito, John L. (2011). Islam – den raka vägen. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. s. 142 
34 www.so-rummet.se. ”Islams grunder”. Carsten Ryytty. Hämtad 20 april 2017. http://www.so-
rummet.se/kategorier/religion/islam/islams-grunder. 

35 Badawi, Leila (1994). Women in Religion. Holm & Jean. Bowker, John (red.)  London: Pinter. s. 87   
36 Esposito, John L. (2011). Islam – den raka vägen. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. s. 144  

http://www.so-rummet.se/
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam/islams-grunder
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam/islams-grunder
http://www.so-rummet.se/
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam/islams-grunder
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam/islams-grunder
http://www.so-rummet.se/
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam/islams-grunder
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam/islams-grunder
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Det är ett stort problem när kvinnan ännu en gång inte finns representerad vilket ger en bristande 

inblick i hur vallfärden samt islam faktiskt ser ut. Antagligen är författarna så pass präglade av de 

patriarkala strukturer som Sverige bygger på. De tycks vara så pass formade av sitt västeuropeiska, 

manliga perspektiv att de helt enkelt inte uppmärksammar att kvinnors religiösa liv inte presenteras 

i någon större utsträckning.  

 

Sammanfattning av underkategorin ”islams historia” 

SO-rummets tredje underkategori om är islam är ”islams historia”. Den här texten är författad av 

Leif Löwegren. Här beskrivs återigen hur Muhammed gifter sig med den rika änkan Khadidja som 

äger ett karavanåkeri.  

Det beskrivs hur Muhammed tar emot budskap från ärkeängeln Gabriel och hur han reformerar 

judendom och kristendom till islam för att sedan sprida läran till människorna. Det går att läsa hur 

det fanns många gudar och gudinnor på den arabiska halvön och att Muhammed spred budskapet 

att det enbart fanns en Gud. Det ledde till att Muhammed tvingades fly eftersom de rika 

affärsmännen i Mekka förföljde honom; Muhammeds budskap hotade deras ekonomiska vinster 

då de drog in stora summar pengar på de vallfärdande polyteisterna. Löwegren berättar hur 

Muhammed senare erövrar Mekka och förstör de gudabilder som fanns där. Muhammeds senare 

pilgrimsfärd till Mekka tas även den upp. Det går att läsa att den ligger till grund för hur pilgrimer 

efter profetens bortgång genomför vallfärden. 

Det beskrivs hur Muhammed dog i Aishas, sin favorithustrus, armar och sedan följer en 

presentation av de fyra kaliferna och de olika kalifaten som tog över efter hans bortgång. Det går 

att läsa hur det rådde oenighet kring vem som skulle ta över som ledare efter hans död och 

författaren nämner vilka som gjorde anspråk på makten. Det beskrivs hur det stod mellan 

Muhammeds svärfar eller svärson (som även var hans kusin). Det går även att läsa hur de olika 

politiska ledarna ledde till att folkets vardag förändrades. Det beskrivs hur skattesatsen under 

umayyaderna såg olika ut beroende på vilken religion eller etisk tillhörighet medborgaren hade 

samt hur det förändrades under abbasidernas välde; Löwegren skriver att ursprung då inte lägre var 

relevant och att alla muslimer hade samma höga status.  
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Analys av underkategorin ”islams historia” 

I avsnittet om islams historia beskrivs hur Muhammed får uppenbarelser och sprider dessa till 

folket på den arabiska halvön. I texten står det hur ”Muhammed var övertygad om att han var Guds 

siste profet”37. Något som Löwegren inte riktigt fick med i beskrivningen var hur Muhammed kom 

till den insikten. Författaren har tidigare i texten nämnt Khadidja och benämner henne som en rik 

änka. Återigen får läsaren ingen mer information om henne och det kan uppfattas som att det enda 

Khadidja har att erbjuda är hennes rikedom. Det går att ifrågasätta varför Löwegren inte ens i 

förbifarten nämner vilken roll Khadidja spelade i sammanhanget när Muhammed fick sina 

uppenbarelser. Hon var den som allra först fick reda på vad Muhammed varit med om och om hans 

uppenbarelser, samt det var hon som övertygade honom om att han inte var galen utan att han var 

utvald av Gud att sprida budskapet vidare.38 Utan henne hade kanske aldrig det islamska budskapet 

förts vidare, eftersom Muhammed var nära att begå självmord då han misstänkte att han var 

besatt39. Beskrivningen av Khadidja som änka kan leda till en uppfattning om den kvinnliga 

individen i ständig beroendeställning till en manlig. Hirdman talar om hur kvinnan ofta betraktas 

som någon eller ingens och benämns utefter vilken relation hon har till männen i sin närhet.40 Det 

finns ett slags outtalat behov av att beskriva kvinnan utifrån hennes äktenskap eller avsaknaden av 

det, vilket i sin tur kan leda till uppfattningen att kvinnans huvudsakliga uppgift är att finnas till för 

mannen samt äkta honom. Beskrivningen av Khadidja på SO-rummet spär på den här 

uppfattningen, även om det antagligen inte är med avsikt som författaren förminskar hennes 

påverkan på den islamska historien.  

När Löwegren beskriver Aisha som Muhammed favorithustru skapar det eventuellt en 

nyfikenhet kring vilka de andra fruarna var, hur många det fanns och varför profeten hade flera. 

Varför Aisha var favoriserad ges det ingen förklaring om. Här borde författaren eventuellt lyfta 

fram hur Muhammed gav henne en ledarroll när religiösa frågor diskuterades och han själv inte 

kunde delta. Hon är även med flera gånger när Muhammed får religiösa uppenbarelser vilket ger 

en indikation om vilken nära relation de två hade. Efter Muhammeds död levde hans änkor som 

kallades ”De troendes mödrar” tillsammans och hade stort politiskt inflytande under det tidiga 

                                                           
37 www.so-rummet.se. ”Islams historia”. Leif Löwegren. Hämtad 20 april 2017. http://www.so-
rummet.se/kategorier/religion/islam/islams-historia. 
38 Badawi, Leila (1994). Women in Religion. Holm, Jean. Bowker, John (red.)  London: Pinter. s. 86  
39 Esposito, John L. (2011). Islam – den raka vägen. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur AB. s. 30 
40 Hirdman, Yvonne (2001). Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber AB. s. 61 
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kalifatet.41 När elever läser Löwegrens text kan de eventuellt tolka det som att kvinnors handlingar 

ej är speciellt anmärkningsvärda, särskilt när dessa individer inte ens nämns vid namn eller ges en 

kortfattad presentation. Därför hade det varit fördelaktigt ifall det beskrivits hur Muhammeds fruar 

levde och verkade utan att hela tiden beskriva dem utifrån sin relation till profeten.  

När det återges vilka som gjorde anspråk på ledarskapet efter Muhammeds död presenteras dem 

utifrån deras relation till Muhammed, vilket kanske inte är särskilt orimligt. Det är dock möjligt att 

ifrågasätta det när det snarare är regel än undantag att inte nämna de kvinnliga personernas 

deltagande i det hela. Vi får läsa att det är Muhammeds svärson/kusin och hans svärfar som vill bli 

ledare, dock får vi inte kännedom vilka av hans svärsöner eller svärfädren det handlar om. Det 

leder inte bara till att fakta blir bristfällig och att missförstånd kring vilka det handlar om sker, utan 

även att de kvinnliga gestalterna i Muhammeds närhet förminskas och framställs som oviktiga 

individer utan påverkan på historien. Kanske hade just dessa kvinnor inte mycket att göra det rent 

praktiska när det gäller hur makten skulle fördelas, men det ska inte glömmas bort att de stod 

Muhammed närmre än de män som senare betraktades som hans efterträdare.  

Vid beskrivningen om skattesatserna och hur de förändrades skriver Löwegren att alla muslimer 

hade samma höga status under abbasiderna. Det kan antas vara en generaliserad och förenklad bild 

av hur det verkligen var; många skulle nog hålla med om att kvinnan ställning gentemot mannen 

historiskt varit lägre stående. Det går att applicera Hirdmans tankar om mannen som norm på det 

här påståendet. Mannen anses vara människan, eller i det här fallet muslimen.42  

 

Sammanfattning av underkategorin ”Koranen”  

Vid beskrivningen av Koranen skriver Ryytty om hur den är Guds ord till mänskligheten utifrån 

Muhammeds uppenbarelser och att den nedtecknats av personer i hans närhet. Det går att läsa hur 

Koranen är skriven på arabiska och att översättningar leder till att budskapet blir annorlunda, vilket 

har lett till att översättningar inte betraktas ha samma höga status.  

Senare tas Ryytty upp bland annat hur Koranen bör hanteras rent fysiskt, exempelvis att den 

kan vara inlindad i ett tygstycke och att individen som ska läsa den måste vara ren vilket betyder 

att en tvättningsritual måste ske likt den innan bönen.  

                                                           
41 Badawi, Leila (1994). Women in Religion. Holm, Jean. Bowker, John (red.)  London: Pinter. s. 88 

42 Hirdman, Yvonne (2001). Genus – om det stabila föränderliga former. Malmö: Liber AB. s. 59  
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Det går att läsa om att Koranen berättar för människorna om hur de ska bete sig mot varandra 

och att ämnen som behandlas är skilsmässa, äktenskap och andra tvister. Han nämner även hur 

Koranen för många muslimer fungerar som en lagbok.43 

 

Analys av underkategorin ”Koranen” 

När Ryytty skriver om Koranen berättar han hur den är Guds ord till mänskligheten. Visserligen 

stämmer det att Koranen vänder sig till alla som vill ta del av budskapet, men det går att ifrågasätta 

huruvida kvinnliga läsare känner sig lika inkluderade av texterna. Sky skriver om hur Koranen är 

uppbyggd på relationen mellan Gud och de manliga individerna. Hon beskriver hur männen får 

läsa om hur de ska behandla ”sina” kvinnor.44 Således framställs kvinnan ofta i relation till mannen 

och där kvinnan faktiskt inkluderas är det just som kvinna, inte som människa. Återigen kan därför 

Hirdmans tankar kring mannen som norm appliceras på texten, då hon återigen står i relation till 

mannen.45 

För att ge ytterliga stöd till mitt resonemang ger jag här nedan två exempel på hur det kan se ut 

i Koranen då texten i första hand vänder sig till de manliga läsarna. Båda är tagna ur sura fyra som 

heter An-Nisa’, vilket betyder kvinnor. 

 

Om någon av era kvinnor begår en grovt oanständig handling, tillkalla då fyra bland 

dem av er som har bevittnat handlingen, och om de vittnar [att de har sett den], stäng då 

in henne i hennes hem till dess döden befriar henne eller Gud visar henne en väg.46  

 

Ni får inte ta till hustru den som varit er faders hustru - dock, det som har skett, har skett 

- detta var ett skamlöst beteende, en ond och avskyvärd sed.47  

 

Här är det tydligt hur uppmaningarna främst riktar sig till mot den manliga läsaren, ”om någon av 

era kvinnor” samt ”ni får inte ta till hustru” är onekligen skrivet utifrån ett manligt perspektiv. 

Dessa texter är inte könsneutrala och beroende på vilket kön en individ har ät texten mer eller 

                                                           
43 www.so-rummet.se. ”Koranen”. Leif Löwegren. Hämtad 20 april 2017. http://www.so-
rummet.se/kategorier/religion/islam/islams-historia. 
44 Sky, Jeanette (2009). Genus och religion. Svensk utg. Stockholm: Natur och kultur. s. 144 
45 Hirdman, Yvonne, (2001). Genus – om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber AB. s. 61 
46 Koranens budskap: med kommentaren och noter. (2002). Stockholm: Proprius. 4:15 
47 Koranens budskap. (2002). 4:22 
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mindre anpassad för läsaren. Det är relativt enkelt att dra slutsatsen att mannen är subjektet och att 

kvinnan betraktas vara objektet.  

Det är förståeligt att Ryytty inte kan gå in på djupet och göra en ingående genusanalys 

angående det han skriver om, då det hans text vänder sig till elever i tonåren. Det ska nämnas att 

många ämnen i skolan generellt inte har särskilt många undervisningstimmar och det kan 

säkerligen leda till att mer djupgående analytiska perspektiv faller bort. Det är just därför det 

hade varit extra givande att berätta mer ingående för elever angående olika perspektiv vilket 

skulle kunna leda till en djupare förståelse. Exempelvis skulle Ryytty kunna belysa i vilket 

historiskt skede som Koranen skrevs än mer än vad som görs, för att visa på vilka strukturer och 

företeelser som påverkade skriften. Då skulle eventuellt eleverna få en bredare uppfattning kring 

både Koranen och islam generellt. Sedan är det inte SO-rummet som har det yttersta ansvaret för 

elevers inlärning, men sidan hade säkerligen kunnat locka både fler lärare och elever ifall mer 

abstrakta ämnen berördes.  

 

Sammanfattning av underkategorin ”omtvistade ämnen inom islam” 

Den näst sista underkategorin om islam är inte särskilt ingående. Det står enbart ett fåtal meningar 

och det finns ingen författarsignatur. Läsaren möts av meningen ”aktuella och kontroversiella 

ämnen som förknippas med islam”48 och en bild med tillhörande bildtext där det går att läsa att ”de 

flesta omtvistade ämnen som folk i västvärlden associerar med islam bottnar istället i andra 

kulturella bakomliggande orsaker som inte har med religion att göra”.49 

Precis som i alla andra underkategorier finns det länkar och annat material som behandlar det 

som titeln nämner, och här finns det 36 olika texter, power point-presentationer och inspelningar 

som alla tar upp sådant som anses vara kontroversiellt. Det går att sortera dessa länkar efter 

popularitet och de fem som hamnar längst upp är:  

 

• Religion – ett livsfarligt vapen i Mellanöstern 

• Bakom slöjan 

• Poddar om extremism  

• Islamofobi – en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet 

                                                           
48 www.so-rummet.se. ”Omtvistade ämnen inom islam”. Hämtad 20 april 2017. http://www.so-

rummet.se/kategorier/religion/islam/omtvistade-amnen-inom-islam  
49 www.so-rummet.se. ”Omtvistade ämnen inom islam”. Hämtad 20 april 2017. http://www.so-

rummet.se/kategorier/religion/islam/omtvistade-amnen-inom-islam  
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• Om islamofobi   

 

Analys av underkategorin ”omtvistade ämnen inom islam” 

Det går att ifrågasätta varför Robert de Vries valt att ha med en underkategori som fokuserar på 

sådant som anses vara omtvistat inom islam. Det finns säkert många frågor från ungdomars håll 

angående många ämnen de fått upp ögonen för på TV, internet eller i samtal. Det gör att det kan 

vara fördelaktigt att det finns material som tar upp svåra ämnen, dock kan det upplägget som 

finns på SO-rummet ifrågasättas. Det är den enda religionen som har en underkategori som enbart 

berör ”omtvistade ämnen”. Det kan eventuellt spä på bilden angående islam som en mer extrem 

religion än andra. Det som sedan lyfts fram via länkar är sådant som många i väst flitigt kritiserar, 

och inte nödvändigtvis det som får mest utrymme inom muslimska kretsar. Återigen finns det 

möjlighet att dra paralleller till Skys uppfattning om att den som beskriver religioner är den som 

har den största makten50, i det här fallet en man i Europa. Det är dessa män med ett 

utifrånperspektiv som väljer hur läran ska framställas och vad som anses ha relevans och många 

gånger blir de som faktiskt befinner sig inom traditionen inte hörda.  

Förvisso står det att dessa problem ofta bottnar i något annat än religionen men samtidigt 

finns det ingen förklaring på SO-rummets egna sida om vad det istället kan vara som ligger 

bakom de problem som anses finans. Det står inte heller vad som menas med ”omtvistade 

ämnen” eller vad det skulle kunna vara som kategoriserades som det. Under avsnittet finns det 

som sagt länkar som vid första anblicken verkar utmåla just islam som bakomliggande orsak till 

flera omdiskuterade saker, även om det tidigare står att det inte är islam som lett till extremism 

eller våld. Sidskaparna ger här ett motstridigt budskap angående vad det är som ligger bakom, 

dels eftersom det finns en egen underkategori om ”omtvistade ämnen inom islam” samtidigt som 

det står att det inte är något som orsakas inom islam. Det går att fråga sig vad syftet är med den 

här underkategorin då den kan spä på fördomar som eventuellt redan finns bland elever angående 

att islam är en våldsam, misogyn och extrem religion.   

En av länkarna som delas heter bakom slöjan. Det här ämnet är ett återkommande 

diskussionsämne bland många i västvärlden och det är föga förvånande att det även finns texter 

om det på SO-rummet. Lila Abu-Lughod skriver i sin bok Do Muslim Women Need Saving? om 

                                                           
50 Sky, Jeanette (2009). Genus och religion. Svensk utg. Stockholm: Natur och kultur. s. 23 
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hur kvinnan ofta använts i ett politiskt syfte i det postkoloniala Europa. Det finns ett slags 

frälsarkomplex bland icke-muslimer att rädda de muslimska kvinnorna från förtrycket från de 

muslimska männen.51 När elever i grundskolan och gymnasiet får se artiklar och texter som 

handlar om användandet av en sjal och huruvida det är frivilligt att bära den bidrar det till en 

uppfattning om att islam är mer patriarkal än andra religioner. Exempelvis har jag svårt att se att 

det skulle delas artiklar som handlade om ifall kippan bärs frivilligt av judiska pojkar eller om ett 

halsband med kors på verkligen är individens egna val att bära.  

Även om det finns en problematik kring att ta upp användandet av en sjal kan jag till viss del 

förstå varför sidskaparna väljer att göra det. Som samhället ser ut finns det många förutfattade 

meningar om just sjalen och kvinnan i islam så det kan vara nödvändigt att ta upp dessa frågor. 

Jag efterfrågar dock att det görs med större fokus på hur kvinnans roll historiskt har sett ut i alla 

delar av världen, alltså inte bara med fokus på exempelvis Mellanöstern, då det är lätt att spä på 

uppfattningen om att väst är jämställt och alla andra delar av världen är det inte. Ett större fokus 

på mansnormen och hur kvinnan i stort sett alltid måste kämpa för att vara till lags hade varit 

positivt.  

Spridning av texter som berör användandet av sjal är risken att elever uppfattar sjalen som 

problematisk (oavsett vad som skrivs i texten) vilket i sin tur kan leda till ett intryck av att det 

först är när en kvinna inte skyler sin kropp som hon gör ett aktivt val (vilket således blir det enda 

aktiva valet en kvinna kan göra angående sin klädsel). 

 

Sammanfattning av underkategorin ”olika riktningar inom islam” 

Leif Löwegren har skrivit även den här texten och han tar upp är i det här avsnittet framförallt 

inriktningarna sunni och shia samt några andra som är mer begränsade till mindre geografiska 

områden och inte har lika många anhängare.  

Löwegren skriver att shiamuslimer anser att Muhammeds svärson och kusin Ali är den 

rättmätiga efterträdaren till honom medan sunnimuslimer tycker att det inte finns någon som kan 

ta över Muhammeds roll.52 

 

                                                           
51 Abu-Lughob, Lila (2013). Do Muslim Women Need Saving?. Cambridge, Massachusetts: Harvard University 
Press. s. 33 

52 www.so-rummet.se. ”Olika inriktningar inom islam ”. Leif Löwegren. Hämtad 20 april 2017. http://www.so-
rummet.se/kategorier/religion/islam/olika-riktningar-inom-islam.  

http://www.so-rummet.se/
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam/olika-riktningar-inom-islam
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam/olika-riktningar-inom-islam


24 
 

Analys av underkategorin ”riktningar inom islam” 

Det som kan sägas angående hur kvinnan representeras i det här relativt korta avsnittet är inte 

mycket, på grund av att det mestadels handlar om vad anhängarna följer för ledare och vart 

traditionerna är utbredda. Det som återigen går att ta upp är dock hur kvinnorna och deras roll inte 

beskrivs alls. Ett exempel som är relevant i det här fallet är hur Ali beskrivs som Muhammeds 

kusin och svärson, och inte som Fatimas man.53 

 

Sammanfattning av kategorin ”buddhismen” 

Robert de Vries inleder texten om buddhismen med att berätta om att Buddha är den centrala 

gestalten och betraktas som en läromästare. Det förklaras hur buddhismen framställer allt som 

lidande och att målet är att slippa återfödas och på så vis undkomma det.  

I texten berättas det om hur buddhism och hinduism är nära besläktade med varandra, och att 

det var först efter Buddhas död som de blev två separata trosuppfattningar. Det återges också vart 

dessa religioner växte fram och var i världen som buddismen just nu är som allra mest utbredd.  

Buddhas liv beskrivs med utgångspunkt i hans uppväxt som son till en rik furste; i förbifarten 

nämns det att han gifter sig och får en son. Läsaren får insikt i hur Buddha lämnar sin familj och 

sitt liv i lyx för att söka svar på sina funderingar och hur han till sist blir upplyst. Härefter beskrivs 

det Buddha spred till sina medmänniskor, hur allt är lidande och att enbart att bli fri från sina begär 

leder till nirvana.  

Senare tas tre av buddhismens inriktningar upp kortfattat; den första är mahayana. Den beskrivs 

som den breda inriktningen där många kan uppnå frälsning; alla kan bli en buddha. Det beskrivs 

hur bodhisattvor förekommer, vilka är människor som blivit upplysta men valt att stanna kvar för 

att hjälpa andra till mot samma sak. Dessa vördas enligt de Vries som gudar. 

Den andra inriktningen som tas upp är hinayana, vilket beskrivs som ”den lilla vagnen”. Det 

lyfts även fram att anhängarna själva helst kallar den theravada, vilket översätts till ”de äldstes 

skola”. Det framgår att anhängarna anser att det enbart finns en buddha och han anses vara en 

läromästare. Det beskrivs hur anhängarna strävar att bli en munk eller nunna efter ett flertal 

återfödslar och hur de senare kan uppnå nirvana. Senare står det att denna inriktning enbart leder 

till att ett fåtal kan bli upplysta eftersom lekfolket inte anses kunna få insikt. 

                                                           
53  Esposito, John L. (2011). Islam – den raka vägen. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB. s. 29  
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Sist tas vajrayana upp. Här skriver de Vries om hur det är en blandning mellan 

mahayanabuddhism och folkliga läror. Det beskrivs hur mantran och yoga är centralt i traditionen 

som främst finns i länderna vid Himalaya. Tibets form av läran beskrivs kortfattat som en egen 

inriktning där Buddha ses som en gud. Den andliga ledaren Dalai Lama tas upp i det här stycket 

och beskrivs som en bodhisattva med gudomlig status. 

När klosterväsendet tas upp skriver de Vries om hur Buddha fick många anhängare och att han 

skapade munk- och nunneordnar för dem. Författaren skriver också ”munkidealet hålls högt 

eftersom munkar och nunnor anses ha nått långt i vägen till upplysning”. Munkarnas och nunnornas 

uppgifter beskrivs på följande sätt: 

 

I det buddhistiska samhället är det i regel munkarnas uppgift att leda rituella handlingar 

av olika slag såsom bröllop och begravningar. Munkar och nunnor utgör därtill viktiga 

förebilder i det buddhistiska samhället då de med sin livsstil förblir en ständig 

påminnelse om de buddhistiska livsidealen och vägen till upplysning. 

 

Det sista stycket är relativt kort och heter ”Kvinnan inom buddhismen”. Nedan citeras hela 

passagen då det är relevant för analysen. Dessa rader går att läsa angående ämnet:  

 

Inom buddhistiska samhällen betraktas ofta den självständiga ogifta kvinnans position 

som respektabel. Både kvinnor och män undervisas i den buddhistiska läran på lika 

villkor. Buddha grundade även en nunneorden. Det finns därmed en väl etablerad 

buddhistisk tradition av nunnor, varav många är välkända. Inom mahayana och 

vajrayana förekommer dessutom många kvinnliga bodhisattvor.54 

 

Analys av kategorin ”buddhismen” 

Tidigt i avsnittet beskrivs Buddhas liv och hur det förändras en dag när han väljer att lämna sin 

familj och rikedom. Kvinnan han är gift med heter Yasodhara55 men i de Vries text nämns hon inte 

vid namn utan beskrivs enbart som hans hustru. Det framgår av texten att Buddha är tvungen att 

                                                           
54 www.so-rummet.se Robert de Vries ”Buddhism”. Hämtad 22-05-2017 http://www.so-

rummet.se/kategorier/religion/buddhismen  
55 Etienne, Lamotte (1991). The World of Buddhism. Bechert, Heintz & Gombrich, Richard (red.). London: 
Thames and Hudson. s. 41 
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lämna tryggheten i hemmet för att få kunskap om livet. Det kan leda till en uppfattning hos elever 

om att en familj (i det här fallet en hustru och en son) hindrar en utövare av buddhism att nå insikt. 

Rita M. Gross skriver att det krävs en djupare beskrivning av varför den historiske Buddha lämnade 

familjelivet. Hon förklarar hur det under Buddhas livstid var populärt att lämna bekvämligheter 

och istället ägna sig åt att finna sanningen. Den som levde i en familj existerade i en värld där ett 

beroende av varandra existerade. Således handlade det inte om att Buddha behövde lämna sin fru 

för att hon som kvinna var oren eller ond, utan för att han personligen var fäst vid henne. Gross 

menar att det finns de munkar som skyller på kvinnor eftersom de känner sexuella lustar gentemot 

dem, dock menar hon att det inte var därför Buddha valde att lämna sin fru.56 Det här perspektivet 

på kvinnans ställning är något som saknas i de Vries text. Hans förenkling och bristfälliga 

beskrivning kan eventuellt leda till både missuppfattningar angående varför Buddha lämnade sin 

fru samt bilden av kvinnan som enbart hustru och någon som inte har en plats i den spirituella 

världen då hon är länkad till familjelivet och hemmet.  

 Det går att läsa hur Buddha växte upp i en rik och trygg miljö och att han var född till en furste. 

Något som uteblir i beskrivningen är omständigheterna kring hans födsel och vem hans mor var. 

Det skulle vara relevant att i alla fall få en kort beskrivning om hur Buddhas mor, drottning Maya, 

drömde om en vit elefant under tillfället när Buddha blev till och att det symboliserade att hennes 

son skulle bli en stor ledare av något slag. Det kan tänkas vara av vikt att beskriva hur Buddha både 

kunde gå och tala som nyfödd, vilket skulle ge en större förståelse för hur han redan från födseln 

var en speciell person som senare skulle han mycket inflytande. Angående Buddhas uppväxt nämns 

det ingenting angående att hans mor Maya dog sju dagar efter hans födsel och att han därför 

uppfostrades av hennes syster, Pajapati.57 Att utelämna Maya samt Buddhas födsel i en text om 

buddhism skulle kunna jämföras med att inte ta upp Maria och Jesus födsel. Båda mödrarna var 

medvetna om att deras barn skulle få en stor betydelse för många människor samt att födseln och 

tillkomsten av dem präglas av andliga händelser. Vid den här jämförelsen tycks det märkligt att 

inte den här delen av Buddhas liv nämns, och det skapar frågor kring hur de Vries tänkt kring vilken 

information han ska återge i sin text. Kanske är det ännu en slump att kvinnors roll i den historiska 

berättelsen förbises eller helt enkelt glöms bort.  

                                                           
56 Gross, Rita M. (1994). Women in Religion. Holm, Jean & Bowker, John (red.) London: Pinter s. 5 
57 Keown, Damien (2013). Buddhism – A Very Short Introduction. Hampshire: Oxford University Press. s. 20—21  
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I texten beskrivs det hur anhängarna inom theravada (eller hinayana som de Vries kallar 

inriktningen) strävar att bli en munk eller nunna efter återfödsel och hur de senare kan uppnå 

nirvana. Det här är något som inte är självklart då det råder meningsskiljaktigheter angående ifall 

nunnor i samma mån som munkar kan uppnå nirvana. Nunneorden som Buddha startade var inte 

särskilt stor i jämförelse med munkorden och i södra Asien idag är det framförallt munkar som 

anses tillhöra sanghan.58 Det är relevant att belysa att det sedan 1200-talet inte har varit möjligt för 

kvinnor att bli fullordinerade monaster, vilket de Vries inte alls nämner utan när han presenterar 

inriktningen låter det tvärt om.59 Vid beskrivningen av nunne- och munkordnarna nämner han inget 

om att nunneorden instiftades först fem år senare än munkorden.60 Inte heller finns det någon 

information angående att kvinnor under tjugo år och kvinnor som varit gifta i mer än tolv år måste 

genomgå en prövotid på två år innan de kan bli nunna fullt ut. De åtta regler som gör att nunnorna 

är i beroendeställning gentemot munkarna beskrivs inte heller. Dessa handlar bland annat om att 

måste varje nunna måste besöka en munk varannan vecka för att få instruktioner samt att hon inte 

kan genomföra alla handlingar utan att en munk är närvarande. Sammanlagt har nunnorna även 

ungefär dubbelt så många andra regler som de måste rätta sig efter än vad munkarna har.61 

Det är intressant att han lyfter fram hur Hinayana kallas ”de äldstes skola” och således riktar in 

sig till munkar och nunnor. Han belyser att lekfolket inte har samma möjlighet till religiös insikt 

vilket visar att han har en medvetenhet kring att inriktningen inte är mottaglig för alla människor, 

ändå tycks han glömma bort de kvinnliga utövarna. Det går att fråga sig ifall de Vries enbart är 

medveten om dessa utelämnande tendenser när de drabbar män, vilket i så fall ger en indikation 

angående vilka utövare av den buddhistiska läran som han betraktar utgöra normen.    

Det beskrivs hur munkar leder rituella handlingar och att munkar och nunnor är viktiga 

förebilder i det buddhistiska samhället. Det här citatet ger en uppfattning a att det enbart är munkar 

som leder bröllop, begravningar och andra riter, men i anslutning till den första meningen 

efterföljer hur både nunnor och munkar är viktiga i samhället. Frågan är ifall syftet är att visa att 

trots att nunnor inte leder några riter så är de viktiga, vilket nästan kan uppfattas som ett försök till 

                                                           
58 Keown, Damien (2013). Buddhism – A Very Short Introduction. Hampshire: Oxford University Press. s. 27.  
59 Plank, Katarina (under utgivning). Klippigt ris och karma – mat, genus och thailändsk buddhism i Sverige, i 
Gudomligt gott. Lena Roos (red.) s. 167 

60 Etienne, Lamotte (1991). The World of Buddhism. Bechert, Heintz & Gombrich, Richard (red.). London: 
Thames and Hudson. s. 53 
61 Etienne, Lamotte (1991). The World of Buddhism. Bechert, Heintz. Gombrich, Richard (red.). London: Thames 

and Hudson. s. 56 
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att försköna bilden av nunnors status. Eventuellt skulle det även kunna vara så att de Vries glömt 

bort att ta med ordet nunnorna i sin formulering och menar att även nunnor utgör en viktig roll 

inom buddhistiska ceremonier. Det är problematiskt när läsaren inte vet när kvinnan inkluderas i 

texten eller när det enbart handlar om det som innefattar de manliga utövarna. Det kan leda till 

missuppfattningar kring hur den levda religionen ser ut.  

Den sista rubriken på sidan om buddhism heter ”kvinnan inom buddhismen”; nedan kommer 

en analys av det som de Vries skrivit i stycket, då det finns mycket som bör belysas kring hans 

framställning av kvinnan. Jeanette Sky frågar sig i sin bok Genus och religion vad en uppdelning 

likt den här betyder, när det i slutet av en beskrivande text finns en passage som behandlar 

kvinnofrågan. Hon drar slutsatsen att dessa texter framställer det som att religioner enbart är 

skapade för män och att kvinnan inte inkluderas vid beskrivningen av den religiösa människan.62 

de Vries bidrar således med att spä på uppfattningen om att vid användandet av ordet människa 

menas egentligen man och det går att uppfatta det som att resten av texten inte berör de kvinnliga 

utövarna (trots att han skriver om nunnor flera gånger).  

I stycket skriver de Vries att ”inom buddhistiska samhällen betraktas ofta den självständiga 

ogifta kvinnans position som respektabel”. Vilka menar författaren betraktar kvinnans ställning 

som respektabel och varför gäller det enbart den självständiga ogifta kvinnan? Betyder det är de 

Vries lika gärna kunde ha skrivit att den gifta osjälvständiga kvinnans position är föraktlig? Det 

går att fråga sig ifall författarens syfte är att frambringa positiva associationer angående 

buddhismen genom att skriva något positivt om ett sammanhang som egentligen inte är fördelaktigt 

för kvinnor. Vad innebär det när de Vries kallar kvinnan självständig? Synonymer till självständig 

är fri, självrådande och obunden. Betyder det att de Vries menar att gifta kvinnor inte har möjlighet 

att påverka sitt liv i den riktning de själva vill utan måste råda under sin make? 

Det går att läsa hur kvinnor och män studerar den buddhistiska läran under samma premisser, 

vilket går att ifrågasätta. Exempelvis har inte nunnor möjlighet att existera utan munkar, då de 

måste få instruktioner av en munk (mer om det här senare)63. Gross framhäver i Women in Religion 

att även inom tibetansk vajrayanabuddhism så får inte nunnorna samma stöd eller höga utbildning 

som munkarna64.  

                                                           
62 Sky, Jeanette (2009). Genus och religion. Stockholm: Natur och kultur. s. 23  
63 Etienne, Lamotte (1991). The World of Buddhism. Bechert, Heintz & Gombrich, Richard (red.). London: 

Thames and Hudson. s. 90 
64 Gross, Rita M. (1994) Women in Religion. Holm, Jean. Bowker, John (red.) London: Pinter. s. 15 
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Det sista som går att läsa om ”kvinnan inom buddhismen” är att det dessutom finns 

bodhisattvor som är kvinnor. Frågan är ifall det är meningen att det ska framstå som något positivt 

att ”till och med” kvinnor får bli bodhisattvor (inom 66 procent av de beskrivna inriktningarna). 

Är syftet att visa på hur jämställd buddhism är? För att belysa hur märklig den här beskrivningen 

är kan vi förändra texten och istället utgå ifrån kvinnan som norm. Ponera att det istället stod: Inom 

mahayana och vajrayana förekommer dessutom många manliga bodhisattvor Det kan uppfattas 

som att det är något som författaren vill ska ge en positiv bild av hur kvinnan har det, men istället 

kan ger det bilden av att kvinnan återigen inte är en lika stor del av religiösa livet och 

sammanhanget när det explicit måste skrivas att det finns kvinnor. Etienne Lamotte tar upp hur det 

inom mahayana är bland annat solidaritet, moral och tålamod som kan leda till att en person blir en 

bodhisattva, eftersom det är sådant som karaktäriserat den historiska Buddha; således kan både 

munkar, nunnor, kvinnor och män nå det idealet.65 Det är därför väldigt förvånande att de Vries 

skriver att kvinnor dessutom kan bli bodhisattvor inom den här läran, då det inte finns något som 

helst som motsätter det. Det är ungefär som att säga att till och med brunhåriga kan bli bodhisattvor. 

Frågan är då varför författaren väljer att framställa det som något positivt att kvinnor inom vissa 

av inriktningarna kan uppnå det eftersträvansvärda idealet istället för att belysa att inom vissa 

inriktningar kan de inte det. Bilden av buddhismen i väst är många gånger förskönande och 

läromedel likt SO-rummet spär på uppfattningen om traditionen som jämlik, även ifall den i vissa 

fall exkluderar kvinnor.  

Gross menar att det finns de munkar som skyller på kvinnor eftersom de känner sexuella lustar 

gentemot dem. Det tibetanska ordet för kvinna översätts på engelska till ”born low”.  

Även inom mahayanatexter finns det en beskrivning om kvinnlig återfödelse som negativ då 

det är negativ karma som lett till att individen fötts som kvinna.66 

Det finns skilda uppfattningar inom den buddhistiska traditionen angående kvinnan, vilket kan 

ses i texter skrivna i olika tider. Det finns texter som speglar kvinnor som mer materialistiska, 

känslosamma och sexuella än män. Det gör att kvinnor ansetts vara mindre benägna att lyckas 

motstå frestelser och därav ha svårare att nå upplysning. Det har även funnit tankar om att för att 

uppnå nirvana är en kvinnas största chans att bli återfödd till man i sitt nästa liv för att senare kunna 

bli upplyst. Det finns självklart även de som motsätter sig den här synen på kvinnan, 

                                                           
65 Etienne, Lamotte (1991). The World of Buddhism. Bechert, Heintz & Gombrich, Richard (red.). London: 

Thames and Hudson. s. 90 
66  Gross, Rita M. (1994). Women in Religion. Holm, Jean & Bowker, John (red.). London: Pinter. s. 15  
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förhoppningsvis en stor andel av de som följer den buddhistiska läran. Det som går att ifrågasätta 

är dock varför de Vries inte väljer att ta med något angående dessa skilda uppfattningar. Antagligen 

får elever som läser om buddhismen en förskönad bild av läran där de uppfattar den som i stort sett 

helt jämställd.67 

 

Jämförelse mellan islam- och buddhismavsnitten 

Något som är genomgående i de texter som undersökts är avsaknaden av kvinnor. Det hade varit 

intressant att veta varför så är fallet men gissningsvis har det att göra med var författarna själva får 

sin information ifrån. Förmodligen präglas deras källor av en bristande kvinnlig representation och 

således krävs det mer arbete för att finna material som tar upp kvinnliga individer. 

De kvinnor som namnges eller beskrivs är uteslutande beskrivna utifrån sin relation till en eller 

flera män. Exempelvis beskrivs de som Muhammeds eller Buddhas fru(ar). Det finns inte en enda 

kvinna som enbart beskrivs utifrån sina bedrifter eller sin påverkan på religionerna. 

Vid analysen av islam- och buddhismavsnitten fås en insikt kring en olikhet mellan dessas 

beskrivningar angående hur kvinnans ställning tas upp; i buddhismkategorin finns det ett stycke 

som enbart berör kvinnans roll medan texten om islam inte har ett liknande avsnitt. Det går att fråga 

sig varför Robert de Vries har valt att inte ha med liknande stycke i islamavsnittet. Möjligen finns 

det en rädsla för att spä på eventuella fördomar kring islam som patriarkal och därför kanske det är 

ett aktivt val av författaren att utlämna ett stycke som berör kvinnans ställning.  

Det framgår relativt tydligt att alla de undersökta texterna inkluderar de manliga 

religionsutövarna i de tillfällen där kön inte anges, exempelvis när det skrivs om muslimer. Ordet 

muslim eller buddhist inkluderar alltid mannen, och det går inte läsa om en ”manlig bodhisattva” 

då mannen utgör normen. Däremot tycker sidskaparna att det är relevant att framhäva ifall det är 

en kvinnlig. 

En tolkning som kan göras är att Robert de Vries försöker försköna inslag i buddhism som kan 

anses vara missgynnsamma för kvinnor. Ett exempel är formuleringen ”Inom mahayana och 

vajrayana förekommer dessutom många kvinnliga bodhisattvor”.68 Det betyder att kvinnor inte kan 

få en hög status inom alla buddhistiska inriktningar, men istället för att nämna att så är fallet väljer 

                                                           
67 Gross, Rita M. (1994). s. 18 
68 www.so-rummet.se Robert de Vries ”Buddhism”. Hämtad 22-05-2017 http://www.so-

rummet.se/kategorier/religion/buddhismen  
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de Vries att framhäva den del som inte kan uppfattas som diskriminerande för kvinnor. Inom 

islamavsnittet råder det inte samma typ av försök till förskönande formuleringar utan där verkar 

det istället som att vissa ämnen undviks (inte ens under rubriken omtvistade ämnen inom islam 

skriver sidskaparen själv något som kan anses vara problematiskt med den muslimska läran utan 

det finns enbart länkar till sådant som andra skapat).  
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Sammanfattning och slutsatser 

Den hör uppsatsen har haft som syfte att undersöka vilka som finns representerade samt 

framställs som den normativa religionsutövaren på SO-rummet. Den första frågeställningen löd: 

 

• Representeras och presenteras ungefär lika många kvinnor och män i avsnitten om islam 

och buddhism?  

 

Det syns tydligt hur män presenteras i en mycket större grad än kvinnor på SO-rummet. Det är en 

betydande skillnad mellan vilka individer som namnges och överhuvudtaget tas upp i texterna samt 

vilka det är som finns representerade på bilder. Den enda bilden som gestaltar kvinnor i avsnittet 

om islam visas tillsammans med en tillhörande bildtext som understryker att det är flickor på 

bilden, vilket inte sker när det är män eller pojkar som porträtteras. I och med att kvinnorna beskrivs 

som sitt kön kan de uppfattas som det avvikande då männen som gestaltas beskrivs som troende. 

Det bidrar till uppfattningen om att det är mannen som är den normative muslimen.  

 

• Vems religion är det som presenteras, inkluderas de kvinnliga utövarna i beskrivningen 

av islam och buddhism?  

 

Något som tycks vara genomgående i texterna som undersökts i den här uppsatsen är hur mannen 

ständigt tycks framställas som en egen individ medan kvinnan ständigt verkar representera en hel 

grupp. Kvinnan tycks betraktas som en människa med kön, till skillnad från mannen som enbart är 

människa. Kvinnan får representera det avvikande medan mannen hela tiden inkluderas i texterna 

där kön inte nämns. Exempel på det är när det står att ”muslimer besöker fredagsbönen” vilket 

innefattar männen, medan de kvinnliga muslimerna tycks glömmas bort. Istället för att skriva om 

allas religion är det enbart en andel som får representera en lära med över en miljard anhängare.   

När SO-rummet skriver om kvinnans ställning inom buddhism sker det inte utförlig diskussion 

kring vilken mannens ställning är. Mannen som norm ifrågasätts inte, även om en viss kritisk 

underton kan utläsas vid beskrivningen om kvinnan inom andra religiösa traditioner än den kristna 

(som verkar vara den som hela tiden ställs i kontrast till de andra religionerna). Det tycks finnas en 

slags outtalad uppfattad sanning som är att västvärlden och kristendomen representerar jämlikhet, 

samtidigt som sidskaparna själva uttrycker sig klumpigt och androcentriskt många gånger. De tycks 
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inte vara medvetna om hur viktig representation är, vilket kanske är föga förvånande då de själva 

är män och inte växt upp med läroböcker som i nio av tio fall skriver om män och deras bedrifter. 

Läsaren kommer antagligen många gånger få en felaktig bild angående hur den levda religionen 

ser ut när enbart en andel av utövarnas religiösa liv beskrivs. Likt många böcker fokuseras det mest 

på elitens religion och heliga texter, vilket ofta leder till att kvinnors upplevelser och tro hamnar i 

skymundan.  

De som skriver texterna på SO-rummet präglas antagligen av det patriarkala arvet som Sverige 

är färgat av. Det är inte särskilt förvånande att de verkar ha ett västeuropeiskt, manligt perspektiv 

som utgångspunkt när de förklarar islam och buddhism, vilket ha lett till att kvinnan genomgående 

ställs i kontrast till mannen. Elever som går på högstadiet och gymnasiet har eventuellt inte särskilt 

mycket mer att luta sig tillbaka på när det gäller insikt i det postkoloniala och patriarkala arvet än 

en lärobok och därför skulle SO-rummet (som själva menar att de ska vara ett komplement till 

skolans egna material) tjäna på ifall författarna på webbsidan präglades av en medvetenhet kring 

dessa tendenser. Som sidan ser ut idag kommer förmodligen elevernas kunskaper som de får från 

SO-rummet bygga på en förenklad bild som inte innefattar hur den levda religionen faktiskt ser ut.  

På grund av att kvinnan inte alltid inkluderas vid beskrivningen av religionerna uppfattas det 

rimligtvis som att avsnitten om islam och buddhism framförallt beskriver mannens religion. 

Kvinnan får genomgående representera det avvikande. 
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