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Om Kvinnliga imamer

I dokumentären Den kvinnliga imamen följer vi Sherin Khankans projekt att bygga en moské
mitt i Köpenhamn tillsammans med en grupp likasinnade muslimer.
En av Sherins Khankans hjärtefrågor är att det ska finnas plats för kvinnliga imamer.
Innehåll ”Kvinnliga imamer”

• Frågan om kvinnliga imamer
• Traditionell islam kontra modern islam
• Taqlid och ijtihad

Uppgift 1

Se dessa två klipp:
• Den första fredagsbönen
• Deadline: Kvinnliga imamer i Danmark
I klippet från Deadline talar Sherin Khankan om tre grupperingar inom islam: den moderna, den
traditionella och den islamistiska.
1. Ge en kort beskrivning av de tre grupperingarna.
2. Hur förhåller sig de tre grupperingarna till taqlid (ung. följa regler) och ijtihad (ung. med
förnuft självständigt tolka Koranen)?
3. Hur förhåller sig de tre grupperingarna till kvinnliga imamer?

Uppgift 2

Se dessa två klipp:
• Debatt på Syddansk Universitet
• Sherin talar om islam och jämställdhet
1. Redogör för Sherin Khankans argument för varför det ska finnas kvinnliga imamer.
2. Hur tror ni att Sherin Khankan upplever debatten på Syddansk Universitet?
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Om Interreligiösa vigslar

I dokumentärfilmen Den kvinnliga imamen följer vi Sherin Khankans projekt att bygga en
moské mitt i Köpenhamn tillsammans med en grupp likasinnade muslimer.
En av hennes hjärtefrågor är att Mariam-moskén ska utföra interreligiösa vigslar.
Just de interreligiösa vigslarna skapar splittring i gruppen i Mariam-moskén och får flera att lämna
styrelsen. Mariam-moskéns styrelse diskuterar även om man ska viga homosexuella.
Innehåll ”Interreligiösa vigslar”

• Mariam-moskéns interna och externa diskussioner om interreligiösa vigslar
• Islams syn på homosexualitet

Uppgift 1

Se dessa två klipp från filmen:
• En interreligiös vigsel
• Intervju i danska P1
3. Varför är det kontroversiellt att Sherin Khankan viger muslimska kvinnor med kristna män?
4. Diskutera i vilken utsträckning Sherin Khankans egen familjs historia kan ha påverkat hennes
beslut att genomföra interreligiösa vigslar.

Uppgift 2

Se dessa två klipp från filmen:
• Styrelsen diskuterar vigsel av homosexuella
• En konkret förfrågan
1. Vilka religiösa argument används emot vigsel av homosexuella?
2. Vilka andra argument används för och emot vigsel av homosexuella?
3. Diskutera varför vigsel av homosexuella är mer kontroversiellt än interreligiösa vigslar.
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Om Slöjan

I dokumentären Den kvinnliga imamen följer vi Sherin Khankans projekt med att bygga en
moské mitt i Köpenhamn tillsammans med en grupp likasinnade muslimer.
Debatten om slöjan tar stor plats i media, och både muslimer och icke-muslimer har starka åsikter
gällande slöjan. Är det ett uttryck för tvång eller ett personligt val? Ett tecken på kvinnoförtryck
eller ett religiöst uttryck? Och använder Sherin Khankan själv slöja?
Innehåll ”Slöjan”

• Slöjan som tvång eller ett personligt val
• Användandet av slöjan utifrån begreppen sharia, ibadatog muamalat
• Religiös argumentation kontra icke-religiös argumentation

Uppgift 1

Titta på följande klipp från filmen, och lägg märke till när Sherin Khankan bär slöja:
• Fredagsbön i Mariam-moskén
• En liten församling har fredagsbön
• Bild på University of California
• Tal under ett bröllop
Läs därefter om den islamiska slöjan. Ni kan använda er lärobok eller annan litteratur till exempel
Hjärpe J, Islam: lära och livsmönster, 2013.
5. I vilka situationer bär Sherin Khankan slöja?
6. Varför har hon inte slöja i klippet ”Tal under ett bröllop”?
7. Diskutera Sherin Khankans användande av slöja utifrån begreppen sharia (ung. islamisk
rätt), ibadat (ung. gudstjänst genom de fem pelarna) och muamalat (ung. samhällsnytta). Vad
säger hennes användande av slöja om hennes uppfattning om sharia?
8. Diskutera Sherin Khankans användande av slöja utifrån din kunskap om begreppen ”helig”
och ”profan” samt utifrån din kunskap om ritualer. Vad säger hennes användande av slöja om
hennes förhållande till ”det heliga”?
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Om Bönen

I dokumentären Den kvinnliga imamen följer vi Sherin Khankans projekt att bygga en moské
mitt inne i Köpenhamn tillsammans med en grupp likasinnade muslimer.
En av Sherins Khankans hjärtefrågor är att det ska finnas plats för kvinnliga imamer.
En av imamens arbetsuppgifter är att leda fredagsbönen. I den här uppgiften ska ni jobba med
den islamiska bönen som ritual.
Innehåll ”Bönen”

• Den islamiska bönen som ritual
• Begreppen wudu och qibla

Uppgift 1

Se dessa två klipp från filmen:
• Sherin ber
• Fredagsbön i Mariam-moskén
Läs därefter om den islamiska bönen. Ni kan använda er lärobok eller annan litteratur till exempel
Hjärpe J, Islam: lära och livsmönster, 2013.
9. Vad betyder bönen inom islam?
10. Vad är wudu, och vilken roll spelar wudu i bönen som ritual?
11. Vad är qibla och vilken roll spelar qibla vid upprättandet av en moské?
12. Vad uttrycker muslimer i bönen?
13. Använd din kunskap om islam och diskutera varför det är kontroversiellt att en kvinna leder
bönen. Vilka religiösa och kulturella förhållande kan begränsa kvinnors möjlighet att leda
bönen?
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