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Abstrakt  

I denna studie undersöker vi utifrån ett lärarperspektiv islamundervisningen på tre kommu-

nala grundskolor, i en mångkulturell stad, Landskrona. Studiens fokus ligger vid att under-

söka om ett ”vi” och ”dem” tänkande präglas i undervisningen om islam. Den utvalda meto-

den är semistrukturerade intervjuer med sex grundskolelärare, vilka är verksamma på tre 

olika skolor. Eftersom att media idag är en viktig informationskälla, som bidrar till att forma 

uppfattningar har studien även behandlat hur media tillämpas i islamundervisningen. Efter 

de genomförda intervjuerna har lärarna indikerat att media framförallt är den källa som kan 

ge en kontroversiell bild av islam. Vidare framkom det i studien att samtliga intervjuade 

lärare på ett varierande sätt upplevt en ”vi” och ”dem” känsla i såväl skolan som islamun-

dervisningen. De intervjuade religionslärarna hävdar dessutom att religionen har en väsent-

lig roll i skapandet av ”vi” och ”dem”. Detta eftersom religionen förknippas med ens identi-

tet, enligt de intervjuade lärarna.  

 

Nyckelord: Islam, undervisning, ”vi” och ”dem”, segregation, fördomar, media 
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1 INLEDNING   
Studien inleds med en kort presentation av ämne. Därefter presenteras undersökningens 

syfte, problemformulering samt ett par frågeställningar vi vill undersöka. Kapitlet avslutas 

med en redogörelse för de centrala begrepp som studien behandlar. Motivet till att kort re-

dogöra för samtliga begrepp är för att undvika eventuella feltolkningar och missuppfatning-

ar. 

Vi är två lärarstudenter som är oerhört intresserade av att fördjupa oss av lärande som präg-

las i en mångkulturell skola och religionens betydelse för lärandet, utifrån maktförhållanden 

mellan minoriteter och majoriteter. Det faktum att Sverige idag består av invånare från olika 

nationaliteter, bekräftar professorn i islamologi Jonas Otterbeck som talar om Sverige som 

ett pluralistiskt samhälle i den bemärkelsen att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Med-

borgarna består av bland annat skilda kulturtraditioner, olika etniska tillhörigheter och olika 

religioner och detta mångkulturella samhälle beskriver hur olika grupper möts, hur minori-

tetsgrupper respektive majoritetsgrupper lever.
1
 Detta har väckt tankar och funderingar i vår 

studie av den anledningen att människan växer upp i en social värld och skolan betraktas 

som den viktigaste sociala och kulturella mötesplats då individer från olika grupper möts. 

Genom detta blir lärandet en viktig funktion av interaktion med andra, både från såväl mino-

ritetsgrupper som majoritetsgrupper. I Lgr11 framkommer att skolan är den mötesplats som 

skall stärka och värna olika förmågor hos alla individer och sträva efter att arbeta för en kul-

turell mångfald
2
 Målsättningen för studien har varit att på bästa möjliga sätt undersöka på 

vilket sätt lärarna undervisar om islam i religionsundervisningen, med fokus på ”vi” och 

”dem” i en mångkulturell stad – Landskrona. Staden är enligt tidigare forskning segregerad, 

där minoritets- och majoritetsgrupper är fördelade.
3
 Eftersom att forskningsresultat påvisat 

att uppdelningen av staden finns, finner vi det relevant att i dagens mångkulturella samhälle 

undersöka om religionslärare upplever en fördelning av ”vi” och ”dem” i skolvärlden.  

Eftersom den ökade uppfattningen och uppmärksamheten i media om islam som en jämfö-

relsevis våldsam religion har lett till en rädsla för Islam i västvärlden, anser vi är intressant 

utifrån flera perspektiv, både inom forskningsvärlden men också skolvärlden. Detta eftersom 

                                                           
1
 Otterbeck 2000: 34 

2
 Skolverket Lgr 11, 2011: 2 

3
 Harju 2011:181–182 
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att massmedier har en stark funktion i vårt samhälle finns det faktiskt ett villkor från männi-

skor att få veta vad som har inträffat och varför. Dessutom har i takt med mediebevakningen 

enligt studier hanteringen av muslimer runtom i världen kategoriserats som ”de andra” vilket 

motsvarar ”dem” och västerlänningarna som ”vi”, speciellt i USA efter 11:e september.
4
 En 

reflektion som därför också uppkom hos oss var om media spelar roll i samband med religi-

onsundervisningen om islam, och i sådana fall på vilket sätt religionslärare arbetar med den 

mediala bilden av islam i undervisningen. Med bakgrund av detta anser vi att analysera 

massmedia i skolvärlden och i dess undervisning är en självklar ingrediens i framtiden. Det 

faktum att som pedagog ha en förmåga att begripa hur media fungerar och förmåga att för-

medla kunskaper om medielogik till sina elever är oerhört viktigt. 

1.1 Syfte  

Ett av syftena med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka huruvida lärare 

undervisar om islam i religionsundervisningen i en mångkulturell stad, med fokus på ”vi” 

och ”dem”. Vidare är målsättningen för denna studie att undersöka vilken roll media spelar i 

samband med religionsundervisningen om islam genom tidigare forskning och intervjuade 

lärare.   

1.2 Problemformulering och frågeställning 

För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras i studien:  

 Hur upplever religionslärare en ”vi” och ”dem” – känsla mellan muslimska och icke- 

muslimska elever, i samband med undervisningen om islam? 

 På vilket sätt tillämpas media i samband med religionsundervisningen om islam?  

 

1.3 Begreppsdefinitioner   

Nedan följer en kort representation av de centrala begrepp som kommer att ligga till grund 

för vår studie. Motivet till att kort redogöra för samtliga begrepp är för att undvika eventu-

ella feltolkningar och missuppfattningar i studien. 

1.3.1 Islamofobi 

Jonas Otterbeck & Pieter Bevelander beskriver i sin studie Islamofobi- en studie av begrep-

pet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet att begreppet islamofobi är ett ord 

som främst uppmärksammast under 1900-talet. Ordet tillämpades fram till 1997 i ett slags 

common-sense betydelse, det vill säga att innebörden av ordet inte hade några utförliga för-

                                                           
4
 Powell, 2011: 92 
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klaringar.
5
I takt med att den brittiska tankesmedjans rapport om the Runnymede Trustpubli-

cerade en rapport om Islamophobia - a challenge to us all fick ordet en annan betydelse. 

Rapporten försöker i sin tur ge en holistisk bild, det vill säga ett helhetsgrepp om islamofobi 

och framställer islamfobi som en genomgripande problematik i det brittiska samhället. I rap-

porten tydliggörs en definition av islamofobi på följande sätt:  

Termen islamofobi avser ogrundad fientlighet gentemot islam. Den inkluderar även de praktis-

ka konsekvenserna av sådan fintlighet vad det gäller orättvis, diskriminering av muslimska in-

divider och gemenskaper, samt utestängandet av muslimer rån den allmänna, politiska och so-

ciala samvaron.
6
 

Utifrån rapportens egen definition av islamofobi förekom flertalet diskussioner kring 

begreppet islamfobi. Syftet med den brittiska tankesmedjans rapport var att framkalla 

ett begrepp som skulle ligga till grund för att fånga in en mångfald av islamofobiska 

fenomen.
7
 

Enligt islamologen Mattias Gardell betraktas islamofobi som en rädsla för islam. Det hand-

lar således om att det finns en skev verklighetsskildring som menar att islam är en religion 

som leder till destruktiva handlingar. Islamofobi i sin tur innebär att muslimers närvaro i ett 

samhälle utgör en fara.
8
 

1.3.2 Muslim 

Enligt islamologen Jan Hjärpe är en individ som påstår sig vara en muslim ett sätt att indike-

ra vilken etnisk och kulturell bakgrund eller grupptillhörighet man har. Detta innebär att 

man tillämpar ordet muslim som en markör av en viss grupptillhörighet. Trots det faktum att 

religionen har en stor betydelsefull funktion för den egna identiteten menar Hjärpe att det 

inte behöver innebära att man är religiös. I detta sammanhang är det värt att poängtera att 

flertalet människor idag är mer eller mindre sekulariserade där religionen för många i prak-

tiken spelar en mindre viktig roll. Även om en muslim är medveten om sin kulturella bak-

grund kan personen i fråga uppleva att det finns andra viktigare saker i livet än religion att 

handskas med.  

Den muslimska världen blir därför de länder och regioner där islam utgör majoritetens reli-

gionstillhörighet samt syfta på den muslimska tankevärlden och kulturtraditioner i områden 

                                                           
5
 Otterbeck & Bevelander 2006: 9 

6
 Otterbeck & Bevelander 2006: 9 

7
 Otterbeck & Bevelander 2006:9 

8
 Gardell 2010: 10-12 
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där muslimer är i minoritet.
9
 Otterbeck och Bevelander hävdar att det i dagens samhälle 

finns en tendens att urskilja muslimer som en homogen grupp. De menar på att det finns en 

muslimsk kultur som accepteras av alla muslimer och har ett inflytande på dem oberoende 

av var de kommer ifrån och deras enskilda synsätt på religionen. Detta har bidragit till att 

ordet muslim har fått en betydelsebärande kategori som används av exempelvis, forskare, 

politiker och media, men också muslimska företrädare. 
10

 

1.3.3 Främlingsfientlighet 

Ordet främlingsfientlighet har på senare tid, speciellt under efterkrigstiden börjat användas 

som en synonym till rasism.
11

 Att ordet på senare tid mer och mer har uppfattats som en sy-

nonym till rasism beror på att den rasbiologiska rasismen i allt större utsträckning distanserar 

sig från kulturer, vilka betraktas som mindre värda.  

Begreppet främlingsfientlighet (xenofobi) innebär enligt SAOL en rädsla för främlingar. 

Ordet i sig, xenofobi härstammar från det grekiska ordet xenos som motsvarar främling eller 

utlänning, och phobos (fobi) som betyder rädsla. Begreppet främlingsfientlighet innebär 

alltså att de finns en stark rädsla, eller misstro gentemot främlingar. Denna rädsla som män-

niskor i fråga bär på är oftast riktat mot invandrare eller etniska minoriteter.
12

 

1.3.4 Etnicitet 

Ordet etnicitet härstammar från det grekiska ordet ethnos som innebär folk. Ursprungligen 

betydde ordet hedning; en grupp människor, en stam eller ett folk.
13

 I den gamla grekiska 

användningen har ordet i mannaminne haft en och samma betydelse i den bemärkelsen att 

termen tillämpades för att referera till och kategorisera andra folk, medan grekerna bildade 

ett genos (släkte).
14

 Den första personen som använde ordet etnicitet i samband med studier 

var den amerikanske sociologen och socialantropologen William Lloyd Warner. Begreppet 

etnicitet använde han i sina studier i samband med sina arbeten om ”Yankee City” och ”Jo-

nesville”.
15

 Vidare användes begreppet etnicitet under andra världskriget för att definiera 

olika minoriteter USA, exempelvis kunde det vara judar, italienare eller irländare etc. Dessa 

kategoriseringar förknippades ofta med nedsättande benämningar. Därefter, på 1960-talet 

blev begreppen etnisk och etnicitet allt vanligare i amerikansk samt brittisk sociologi. Trots 

                                                           
9
  Hjärpe 2004: 25 

10
  Otterbeck & Bevelander 2006:11 

11
 Lööw, Helen 2016. 

12
 Länsstyrelsen Västernorrland. 2014:1. 

13
 Lindholm, Schulz Helena 2016.  

14
 Lindholm, Schulz Helena 2016. 

15
 Furseth & Repstad 2005:224 
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att ordet etnicitet användes för att klassificera människor och grupper, har ordet ofta tilläm-

pas utan att fastställa innebörden av ordet.
16

 

1.3.5 Etnisk segregation  

I boken Migration och etnicitet – Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige (2015) menar 

Susanne Urban att begreppet etnisk innebär att det finns en indelning av grupper som grun-

dar sig på etnicitet. Vidare menar Urban att etniciteten kan anses vara tillskriven eller också 

att det bland människor finns en egen tolkning om etnisk tillhörighet.  

Dessa två olika sätt att se etnicitet på menar Urban påverkar varandra, bland annat eftersom 

att forskningsresultat påvisat att etnicitet många gånger blandas med nationalitet. Ett annat 

problem med indelningen av grupper som grundar sig på etnicitet är att det bidrar till att bo-

stadsområden är segregerade. Detta innebär att människor med likartad etnisk bakgrund bor 

i samma områden. De bostadsområden som betraktas som segregerade är i sin tur bebodda 

av människor som själva antingen är födda utomlands eller har föräldrar som har ett annat 

ursprungsland än Sverige. I anslutning till detta menar offentliga debatter att ”svensk” inte 

är någon etnicitet, det är snarare ett normaltillstånd som personer med utländsk bakgrund 

skiljer sig från.
17

 

1.3.6 ”Vi” och ”Dem” 

Den tyske sociologen Norbert Elias benämner i en av hans studier ”vi” som de etablerade 

och ”dem” som outsiders. Enligt Elias är de etablerade ”vi”, en grupp med medlemmar vilka 

har en stark sammanhållning, vidare nedvärderar de etablerade medlemmar i outsidergrup-

pen, ”dem”. Att en grupp kan hävda en annan grupps underlägsenhet menar Elias beror på 

maktrelationen dem emellan. Vidare nämner Elias att sammanhållning bland annat baseras 

på minnen och delade värderingar, vilka ligger till grund för att maktrelationer mellan de två 

olika grupperna i fråga, ”vi” och ”dem” uppstår. Elias talar även om ett så kallat allmängil-

tigt fenomen.
18

 Han menar att det i alla etablerade maktförhållanden vare sig det gäller vita 

och svarta, judar och kristna, män och kvinnor så betraktar sig de mäktigare grupperna sig 

som "bättre" samtidigt som de mindre mäktiga personerna känner sig underlägsna mänskligt 

sett.
19

 Ylva Brune lyfter i sin studie Mörk magi i vita medier fram huruvida medievärlden 

kan bidra till skapandet av ”vi” och ”dem”. Hon hävdar att medias betydelse har stor påver-

                                                           
16

 Furseth & Repstad 2005: 224 
17

 Darvishpour & Westin 2015: 305 
18

 Nobert 1999: 11 
19

 Nobert 1999: 11 
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kan, framförallt nyhetsjournalistik kring invandring, integration, rasism och främlingsfient-

lighet, vilket i sin tur bidrar till att forma våra värderingar. Om våra uppfattningar är ytliga, 

fördomskapande och okunniga försämras våra möjligheter att bygga ett mångkulturellt, de-

mokratiskt samhälle. 
20

Vidare beskriver hon att ”/…/detta kan leda till att de som inte vet 

något riskerar att tappa bort sig när kartan inte stämmer överens med terrängen.”
21

  

 

2 BAKGRUND  

Nedan kommer vi att presentera (1) Landskrona utifrån ett historiskt perspektiv där vi be-

skriver hur antalet invånare med utländsk bakgrund i staden har utvecklats. Först kommer 

en överblick av staden Landskrona och dess befolkningsutveckling. Vidare kommer vi att (2) 

ge en kort presentation av Sverigedemokraternas valframgångar i staden. Anledningen till 

valet att beskriva Sverigedemokraternas påverkan i den mångkulturella staden motiveras av 

att partiet fått många röster i samtliga val, i såväl riksdagsval, kommunalval som lands-

tingsval. Därefter kommer (3) en kort presentation av syftet med religionsundervisningen 

samt (4) en beskrivning av förhållande mellan religion och etnicitet. 

2.1 Staden Landskrona 

Landskrona är en medelstor stad i Skåne. Staden har sedan efterkrigstiden kontinuerligt ut-

vecklats och genomgått många omvandlingar, staden i sig är än idag en stad i ständig för-

ändring. Av den anledningen kan Landskrona vara ett exempel på den svenska samhällsut-

vecklingen i stort. I samtida skildringar som till exempel forskningsrapporter eller tidnings-

artiklar av staden finner vi skildringar som frammålar en bild av Landskrona där staden kän-

netecknas av sociala och ekonomiska problem. Teman som arbetslöshet, invandring och 

främlingsfientlighet samt kriminalitet tar stor plats.
22

  

Trots de negativa beskrivningarna som idag finns om Landskrona har staden en intressant 

och betydelsefull historia. Under åren 1945-1970 hade staden en hög ekonomisk och indust-

riell tillväxt.  I Landskrona var det främst varvsverksamheten som hade en avgörande roll 

vad det gäller den ekonomiska tillväxten. Utöver Öresundsvarvet, som lades ner 1981, var 

även textil- och verkstadsindustrin bas för den utomordentliga utvecklingen som pågick i 

staden under denna tid.
23

 Den industriella expansionen bidrog givetvis till en växande efter-

                                                           
20

 Brune 1998: 13  
21

 Brune 1998: 25 
22

 Salonen 2011: 33  
23

 Salonen 2011: 36 
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frågan på arbetskraft. Under 1900-talets andra hälft förekom det i Landskrona en arbets-

kraftsinvandring, vilket resulterade till att den befolkningsmässiga expansionen i Landskro-

na mellan 1940-1960 orsakade problem på den lokala bostadsmarknaden. Bristen på bostä-

der blev under denna tid ett stort problem för staden och Sverige i helhet. 
24

 

1970-talet var en period för Landskrona där befolkningstillväxten fortsatte att växa samtidigt 

som varvet fortsatte att expandera.
25

 Snart skulle detta vända. Staden som kunde beskrivas 

som en industriell framtidssaga befann sig i början på 1980-talet i en prekär situation där 

arbetslöshet blev ett faktum.
26

 I takt med att arbetslösheten ökade flyttade folk från staden i 

hopp om att arbeta på andra ställen.
27

 

2.2 Landskrona och stadens befolkningsutveckling 

Nedan finns en tabell som vi genom SCB:s databas har konstruerat i form av ett diagram.
28

 

Diagrammet visar att Landskronas befolkningsutveckling har varit upp och ner. Som tidiga-

re nämnt ökade såväl minskade befolkningstillväxten i Landskrona avsevärt i början av 

1900-talets andra hälft. Anledningen till att befolkningen ökar i början av 1070-talet beror 

på att staden fram till 1975 inkorperade byar utanför tätorten. Vidare visar tabellen hur be-

folkningen drastiskt minskar under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet.   
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 Salonen 2011: 37 
25

 Salonen 2011: 41 
26

 Salonen 2011: 43 
27

 Salonen 2011: 44 
28

 Tabellen är konstruerad med hjälp av statistiska centralbyrån. Vi har tittat på folkmängd efter region, civil-

stånd, kön och år och vidare har vi räknat ut det sammanlagda antalet invånare per år, från år 1968 till 2015. 

Slutligen har vi placerat in siffrorna i ett diagram.  
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Främsta förklaringen till detta beror på att varvsnedläggningen och andra företagsnedlägg-

ningar bidrog till att arbetslösheten blev ett faktum, befolkningen minskade därmed med 9 

%, totalt 3000 personer.
29

 Däremot visar tabellen att befolkningen ökade markant under bör-

jan av 90-talet. Främsta anledningen till detta är att det under denna tid kom 3000 personer 

från det krigsdrabbade Balkan. Efter detta visar tabellen att befolkningstillväxten i Lands-

krona stadigt har ökat, detta med 400-500 personer årligen.
30

 

1990 hade totalt 14.8 procent av invånarna utländsk bakgrund i jämförelse med 2009 där 

31.1 procent invånarna hade utländsk bakgrund.
31

 Detta i sin tur innebär att Landskrona är 

en stad där en tredjedel av Landskronas befolkning är av utländsk härkomst, därmed är 

Landskrona en av de kommuner i Sverige som har högst andel invånare med utländsk bak-

grund. 

I jämförelse med andra kommuner i Sverige finns det två perspektiv på invandring som 

präglar Landskrona. Den första aspekten var att Landskrona under 1960-1970  talet hade en 

stark arbetskraftsinvandring, där människor strömmade in från bland annat Finland och det 

forna Jugoslavien, människor som än idag blivit kvar i kommunen. Den andra aspekten som 

skiljer Landskrona från andra kommuner i Sverige, är att folk från Balkan så som till exem-

pel bosnier, serbier och kosovaner funnit en hemvist i Landskrona. De flesta invånare med 

utländsk bakgrund bor idag i områden vilka tillhör den del av Landskrona som kallas för 

Centrum/Öster, dessa områden betraktas ofta som farliga områden, där det förekommer 

bråk, hot och andra oroligheter.
32

 Landskronas kommunstyrelse har som mål att visa alla 

respekt gällande de mänskliga rättigheterna, i samband med detta handlar det om att vara fri 

från diskrimineringar. Medarbetarna i kommunstyrelsen i Landskrona arbetar därför flitigt 

med att motverka diskriminering. Frågor vilka behandlar teman som integration och mång-

fald har därför haft en central plats i olika projekt. Målsättningen är att alla i Landskrona 

oavsett kulturell och etnisk bakgrund ska ha samma möjligheter.
33

 

Det talas om en allomfattande respekt, något som är viktigt för att samhället ska kunna ut-

vecklas på bästa möjliga sätt. Kommunfullmäktige i Landskrona hävdar att alla måste hjäl-

pas åt för att skapa en stad där alla invånare kan integreras. Stor fokus ligger vid att före-

bygga diskrimineringar genom att i god tid vara ute och arbeta med barn. Nyckeln till fram-
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30
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32
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33
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gång menar myndigheterna i Landskrona är först och främst barn och ungdomar, för att des-

sa ska lyckas måste man vara uppmärksam och ta tillvara deras åsikter. 
34

  

Vladimir Cotal San Martin är forskare inom området medie- och kommunikationsvetenskap. 

Han hävdar att problemen i Landskrona överlag förknippas med personer med utländskbak-

grund.  Han har studerat artiklar från tidningar vilka behandlar brottsligheten i Landskrona. 

Resultatet av studien visade att de sociala problemen i Landskrona kulturaliserades i den 

bemärkelsen att invandrare frammålades som problem i staden, vilket i sin tur tämligen ger 

en negativ bild av invånare vilka har en utländsk bakgrund. I takt med mediabevakningen 

menar Cotal San Martin att spänningarna mellan ”vi” och ”dem” har ökat. Landskrona har 

flitigt hamnat i det riksmediala rampljuset. Risken med mediebilden av Landskrona ligger 

således i att föreställningar om individer eller grupper i fråga vilar på en färgad kunskaps-

grund eftersom att det blir svårt att avgöra vilka som i själva verket egentligen skapar pro-

blem. 
35

 

2.3 Landskrona och Sverigedemokraterna  

Sverigedemokraterna bildades 1988. Partiet hade från början medlemmar ur BSS, Bevara 

Sverige svenskt. BBS var en rasistisk organisation. Idag är Jimmie Åkesson partiledare för 

Sverigedemokraterna och har varit det sedan 2005.
36

  

Sverigedemokraterna menar att invandringen till Sverige måste hållas på en nivå där man 

kan handskas med den. Invandringen ska inte bidra till faktorer som utgör ett hot mot den 

svenska nationaliteten, välfärd och trygghet. Sverigedemokraterna anser därmed att de inte 

är emot invandringen.
37

 Sverigedemokraterna betonar att det inte är densamma att bli bevil-

jad asyl som att söka asyl. I anslutning till FN: flyktingkonvention menar Sverigedemokra-

terna att det endast ska beviljas tillfälligt uppehållstillstånd under den tid det råder orolighe-

ter i diverse krigshärjade länder. 
38

 

Sverigedemokraterna har i sin tur haft stora valframgångar i Landskronas kommunalval, 

speciellt 2006. Valframgångarna uppmärksammades flitigt såväl i lokalpress som i media 

överlag. När det kunde fastställas att vart femte röstat på Sverigedemokraterna i Landskrona 

riktades strålkastarljuset mot staden. I bland annat Aftonbladet talade man om huruvida 

                                                           
34

Patriksson, Jörgen 2001:29. 
35

 Cotal San Martin 2011: 116  
36

 Åkesson, Jimmie. Sverigedemokraternas partiledare. 
37

 Åkesson, Jimmie. Invandringspolitik.  
38

 Sverigedemokraternas principprogram, 2011:23   
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rädslan hade vunnit i Landskrona. På Expressens första debattsida kunde man läsa hur en 

Landskronabo uttalade sig i form av att anledningen till partiets röster berodde på att folket i 

staden var trötta på att gå runt och vara rädda. 
39

 Sett till tabellerna
40

 nedan ser vi hur Sveri-

gedemokraternas röster i Landskrona har ökat vad det gäller riksdags- och landstingsvalet. I 

kommunalvalet har rösterna från 2006 i jämförelse med 2014 minskat.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Religionsundervisning  

Jenny Berglund lyfter fram utbildningsforskaren Peter Schreiner som menar att det finns två 

former av religionsundervisning i Europa, vilka är (1) den konfessionella och (2) den icke-

konfessionella skolan.
41

 Skillnaden mellan en konfessionell och icke-konfessionell utbild-

ning beror på vem som har ansvaret för utbildningen i skolan. Ansvaret kan antingen ligga 

hos staten eller hos ett religiöst samfund.
42

 Exempelvis innebär konfessionella inslag att ele-

ver får en religiös uppfostran i sin undervisning, det innebär som Hjärpe påpekar att man 

utgår från ett inifrånstudium genom att få normativa svar på innebörden av religiös tradi-

tion.
43

 Berglund poängterar vikten av att religionskunskapsämnet i Sverige inte skall fostra 

eleverna in i en specifik religiös tradition utan istället skall eleven lära sig om religion på ett 

så objektiv sätt som möjligt. När det kommer till religionsundervisningen i Sverige har sta-

                                                           
39

 Burcar & Wästerfors 2007: 9  
40

 Tabellen är konstruerad med hjälp av statistiska centralbyrån. Vi har tittat på riksdagsval, landstingsval och 

kommunalval - valresultat, antal röster efter region, parti mm och valår. Vidare har vi räknat ut det samman-

lagda antalet röster för respektive parti för år 2006 och 2014. Slutligen har vi placerat in siffrorna i ett diagram. 
41

 Berglund 2010: 51 
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ten ökat sin makt över skolan vilket har lett till avtagande av konfessionella inslag med kyr-

kans makt. Detta innebär att staten lyfter fram vikten av neutralitet i religionsundervisningen 

där ingen specifik religion skall ta mer plats än en annan.
44

 Syftet med icke-konfessionell 

utbildning är således att inte få fram normer för en religiös individ, utan man utgår snarare 

från att göra beskrivningar av faktabaserade iakttagelser för att vidare analysera orsaker samt 

resultat. Dessutom är det väsentligt att studera faktiska människor, samhällen, grupper och 

religioner som en idévärld och tradition eftersom att alla har olika formuleringar och två 

människor kan sällan vara identiska i beteende och värderingar.
45

  

2.4.1 Lgr 11 religionsvetenskap för årskurs 7-9  

Enligt Lgr 11 är syftet med religionsundervisningen att eleverna skall utveckla förmågan 

bland annat att reflektera kring olika livsfrågor, över sin identitet samt etiska förhållnings-

sätt. Detta skall ligga till grund för att vägleda eleverna till att utvecklas till självständiga 

individer genom att få en förståelse för sitt eget och andra människors sätt att leva och tänka 

på.  I dagens globaliserade samhälle som är präglad av mångfald är det betydelsefullt att 

människor får kunskap om olika levnadssätt för att skapa samförstånd mellan varandra.  

Dessa demokratiska värderingar ska lyftas fram för att öka elevernas etiska medvetenhet 

som formar elevernas syn på demokrati, jämställdhet och fred. Därför skall undervisningen 

bidra till att eleverna får en förståelse för hur människor inom olika religioner lever samt hur 

deras religion kommer till uttryck i olika sociala sammanhang. Genom att få kunskap om 

varandras olikheter och hur religioner kan spela roll i samhället hjälper detta eleverna att öka 

deras känsla för tolerans i den bemärkelsen att främlingsfientlighet skall motverkas som i sin 

tur är orsaken till segregation. Dessutom skall ämnet i religion syfta till att eleverna ges möj-

ligheter att kritiskt analysera källor samt samhällsfrågor i anslutning till religioner och andra 

livsåskådningar.  Vidare framgår det i Lgr 11 att religionsämnet skall ge eleverna kunskap 

för det svenska samhället, exempelvis hur kristna traditioner har påverkat det svenska sam-

hället samt hur övriga religioner har präglat andra samhällen och kulturer.
46

  

2.5 Religion och etnicitet 

Otterbeck diskuterar kring termen etnicitet. Han uttrycker att det finns ett samband mellan 

religion och etnicitet. Båda dessa beteckningar kan användas för att yttra kollektiva identite-

ter. Det som utmärker sambandet mellan religion och etnicitet är att det är vanligt att en et-
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nisk grupp delar religion, eller tillhör samma gren inom en större religiös tradition. Otter-

beck benämner att ett barn redan under den primära socialisationen har en viss tendens att 

socialiseras in i en religiös och etnisk identitet. Detta i sin tur menar Otterbeck innebär att 

individen har en stark koppling till dessa identiteter. Tolkningarna och berättelserna kring 

den egna etniska och religiösa gruppen menar Otterbeck kan fungera som myter som vidare 

har som funktion att förstärka och acceptera den egna identiteten. Dessutom har myterna 

som funktion att bestämma vilka som är inkluderad i gruppen respektive exkluderad från 

gruppen.
47

 Vidare redogör Otterbeck att sambandet mellan religion och etnicitet anses vara 

som starkast bland människor som emigrerarat från ett annat land. Religionens funktion i 

olika sociala sammanhang leder till att religionen får en symbolisk identitet för gruppen i 

fråga. Detta eftersom att gruppen kan främja gruppsamhörigheten och bevarande.
48

  

Det är således lätt hänt att människor med samma härkomst, religion, språk och kulturella 

normer söker sig till varandra för att skapa en god gruppsamhörighet, detta i sin tur bidrar 

till att möjligheterna att integreras i samhället försvåras. Andersson & Sander diskuterar i 

boken det mångreligiösa Sverige- ett landskap i förändring kring begreppen makronivå och 

mesonivå. Motivet bakom att förklara dessa begrepp har att göra med att begreppen makro – 

och mesonivå är betydelsefulla i den bemärkelsen att de tillämpas för att kunna förstå, för-

klara och förutse religionen och religiositetens betydelse för individens tänkande och hand-

lande. Författarna menar vidare på att alla människor integreras in i någon speciell kultur 

och samhälle, det vill säga att detta delas in i makronivå, vilket innebär att det starkt påver-

kar hur individen kommer att tänka, känna, värdera, handla och bete sig. Vidare delas de in i 

mesonivå genom att alla människor även socialiseras in i någon speciell politisk, etnisk eller 

religiös grupp, med dess uppfattning, normer och värden, vilket dessutom ger en inverkan på 

individen.
49
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48
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49
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3 METOD  

Nedan ges en beskrivning av den utvalda undersökningsmetoden som är användbar för vår 

studie. Först följer en presentation av den utvalda metoden och vidare övergår avsnittet till 

vår förförståelse inför undersökningen med hermeneutiken som utgångspunkt. Därefter ges 

en genomgripande överblick av vårt urval och material samt en sammanställning av vår 

databehandling. Kapitlet avslutas med etiska överväganden.  

3.1 Val av metod  

Eftersom att våra frågeställningar berör hur lärare arbetar med islam i religionsundervis-

ningen, med fokus på ”vi” och ”dem”, och den bild media tillhandahåller, har vi valt att utgå 

utifrån den vetenskapliga teorin hermeneutiken. Utgångspunkten i hermeneutiken är att för-

stå människor och deras handlingar och vidare resultatet av dessa.
50

 Detta betyder att her-

meneutiken är en tolkningslära som ger oss en djupare förståelse av individers upplevelser 

men även en tolkning av omvärlden. Under 1600- och 1700-talet var hermeneutiken en kri-

tisk metod som användes för att tolka bibeltexter. Med tiden tillämpades metoden för att 

tolka även icke religiösa texter. Vidare strävade man efter att utveckla hermeneutiken till 

humanvetenskapen för att sedan under 1900-talet användas som en metod för att få en för-

ståelse av den mänskliga existensens grundbetingelser. Det innebär att den mänskliga exi-

stensen kan förklaras och förstås genom framförallt språket, där tolkningen utgår från indi-

videns handlingar och personlighet men metoden kan också avse svaret av individens hand-

lingar. Numera används hermeneutiken inom många olika vetenskapliga områden, främst 

inom human-, kultur- och samhällsvetenskap.
51

 Problemet med hermeneutiken är att forska-

ren använder sina egna upplevelser och förförståelse för att förklara någon annans tolkning. 

Detta menar Thurén betyder att forskaren skall ställa kritiska frågor i sitt forskningsarbete, 

och kontrollera om tolkningen är rätt. Varje individ utgår från olika känslor och upplevelser 

och dessa är inte intersubjektivt testbara utan det beror helt enkelt på vem det är som upple-

ver och känner.
52

 Thurén menar vidare på att forskningsmetoden utgår från en viktig kun-

skapskälla som baseras på de fem sinnenas iakttagelser. Det innebär att teorin handlar om 

inkännandet eller empatin då den utgår från att förstå och inte endast begripa intellektuellt.
53

 

Avsikten med studien är att söka en förståelse för hur lärare arbetar med islam i religionsun-
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dervisningen utifrån den mediala bilden av islam, samt om lärarna upplever att ”vi” och 

”dem” förekommer och hur detta påverkar undervisningen.  

Vår studie är av kvalitativ art där vi är intresserade av att få en djupare förståelse av lärarnas 

upplevelse i samband med religionsundervisningen om islam. Vi valde att utgå från den kva-

litativa forskningsmetoden framför den kvantitativa. Trost menar att den kvalitativa forsk-

ningsintervjun är lämpligast att använda då forskaren vill ha svar på frågor utifrån individers 

erfarenheter och upplevelser.
54

  Syftet med den kvalitativa ansatsen är att forskaren skall få 

en inblick i människors uppfattningar, känslor och åsikter, där själva datainsamlingen byg-

ger på intervjuer, därigenom skall vårt syfte uppfyllas. Genom att utgå från intervjun som 

metod är det väsentligt för forskaren att avstå från att föra in obefogade fördomar i analysen 

av data. Det kan vara allt ifrån personliga förutfattade meningar på grund av kännedom 

kring tidigare forskning eller teorier inom det undersökta ämnet.
55

 Den tidigare professorn i 

social forskning, Martyn Denscombe hävdar att detta är en nackdel i den kvalitativa analy-

sen då tolkningen riskerar att förknippas till forskarens ”jag”.
56

  

Denscombe talar vidare om olika typer av forskningsintervjuer, en av dem är semistrukture-

rade intervjuer, vilket har varit vår utgångspunkt när vi konstruerade våra intervjufrågor.
57

 

Ett av syftet med semistrukturerad intervju är att forskaren i förväg har lagt upp frågor som 

respondenten erbjuds att besvara.
58

 I jämförelse med den strukturerade intervjun som be-

gränsar svarsalternativen är semistrukturerade intervjun inställd på att vara mer flexibel. Den 

bakomliggande orsaken till varför semistrukturerade intervjuer är en lämplig metod att an-

vända är för att vi som forskare strävar efter utförliga och djupgående svar på ett visst äm-

nesområde.
59

 Vi som forskare har i förväg bestämt frågorna kring det ämne som skall under-

sökas, dock har vi tagit hänsyn till att ställa frågorna utifrån den ordning som passar situa-

tionen bäst. För vår del är detta tillvägagångssätt givande då vi ställer öppna semistrukture-

rade frågor till respondenterna där de utifrån våra konstruerade frågor får tala fritt kring reli-

gionsämnet. Respondenterna har i sin tur fått möjligheten att besvara sina frågor öppet dels 

om deras upplevelse men även erfarenheter gällande islam i religionsundervisningen genom 
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att ständigt fritt utveckla sina synpunkter.
60

 Genom detta önskar vi utifrån ett lärarperspektiv 

ta del av upplevelser om hur islam illustreras i skolan.  

3.2 Förförståelse   

I den kvalitativa forskningen och det hermeneutiska perspektivet talar man om förförståelse 

som en viktig synpunkt som ger upphov till forskningen. Trots att förförståelsen kan miss-

förstås menar Thurén att det inte är fel att ha en förförståelse, för utan förförståelse kan vi 

inte förstå något över huvud taget.
61

 Det i sin tur indikerar att förförståelsen talar om den 

vetskap en uttolkare redan har, vilket är de förutfattade meningar som forskaren har, innan 

denne påbörjar sin studie. Förförståelsen förekommer hos alla människor och uppfattas helt 

annorlunda, människor med gemensam religionstillhörighet, med olika ideologiska uppfatt-

ningar och med olika vetenskapliga teorier har olika förutfattade meningar. Den bakomlig-

gande faktorn menar Thurén beror på att förförståelsen grundas på något människan lärt sig 

redan som barn där människorna har socialiserats och inskolats i ett visst samhälle. Detta i 

sin tur gör att vi människor tolkar verkligheten på ett sätt som överensstämmer med samhäl-

lets kultur i fråga.
62

 

 

Vår förförståelse bygger på vår förutfattade mening att uppdelning av ”vi” och ”dem” kan 

förekomma på skolorna, och att elever med muslimsk bakgrund i samband med religionsun-

dervisningen om islam försöker ge en annan bild än den media visar. Vi menar att ungdomar 

med muslimsk bakgrund har en stark vilja att försvara sin religion i frågor som berör terro-

rism och kvinnoförtryck emedan elever med icke muslimsk bakgrund oftast utgår från den 

mediala bilden. I detta sammanhang förutsätter vi att vår förförståelse begränsas eller att den 

förändras under studiens gång och att vi istället fokuserar på att se situationen utifrån re-

spondentens tolkning. Tolkningen riskerar annars att bli orimlig om man missförstår sam-

manhanget, det är därför viktigt att sätta in det man tolkar i rätt sammanhang och rätt kon-

text, vilket i vårt fall är lärarnas tolkning, därigenom är vår önskan att vår förförståelse ut-

vecklas från fördomar som vi har till verklig förståelse.
63

 Sammanfattningsvis blir förförstå-

elsen djupare, den revideras utifrån nya erfarenheter och går på så sätt runt i en så kallad 
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hermeneutisk cirkel. Förförståelsen förblir därmed aldrig fullkomlig under hermeneutisk 

forskning.
64

 

3.3 Urval och material 

Med hänsyn till våra frågeställningar har vi valt att genomföra studien genom att intervjua 

sex högstadielärare på tre olika skolor. Motivet till valet av tre olika skolor är att vi vill få ett 

bredare perspektiv av hur lärarna arbetar med islam i undervisningen och om den eventuella 

uppdelningen i staden Landskrona finns i respektive skolor. Intresset att genomföra studien i 

tre olika skolor grundar sig också på att vi önskar kunna se om en vi och dem uppdelning 

förekommer, inte endast i centrum utan utanför staden också. Namnen på respektive skolor 

och lärare är fiktiva eftersom vi inte vill avslöja lärarnas identitet. 

 

Deltagarna i denna undersökning har valts ut slumpmässigt utifrån utbildningsform där det 

relevanta för vår studie är att söka oss till respondenter vilka har bedrivit undervisning om 

islam. Av den anledningen har det för oss varit väsentligt att vända oss till respondenter som 

bedriver undervisning om islam. I urvalsprocessen har det därför varit intressant att vända 

oss till religionslärare. Intervjupersonerna valdes därefter också utifrån en förståelse som vi 

hade kring segregationen i staden Landskrona, detta i sin tur intresserade oss för hur lärarna 

i denna stad arbetar och om uppdelningen finns och syns på skolorna, speciellt i samband 

med religionsundervisningen om islam.  

Vi har vidare valt att utesluta frågeformulär. Denscombe menar att en problematik som kan 

framkomma när man skickar ut frågeformulär är att frågorna kan upplevas som begränsande 

och frustrerande samtidigt som respondenterna upplever det som mindre krävande att bara 

kryssa i lämpliga rutor.
65

 Denna avgränsning beror främst på att vi är intresserade av att få 

djupgående och utförliga svar i form av intervjuer för att på bästa möjliga sätt uppnå vårt 

syfte med studien. 

 

Vi kom i kontakt med lärare genom att gå till respektive skolor där vi bland annat pratade 

med rektorn där vi presenterade oss samt syftet med vår studie. Därefter letade vi med hjälp 

av rektorn efter frivilliga SO-lärare som var villiga att delta. På detta sätt kunde vi ansikte 

mot ansikte möta respektive deltagare och presentera vårt syfte med studien. Vi blev positivt 
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överraskade att de flesta lärarna var villiga att ställa upp och verkade ha en positiv inställ-

ning. 

De utvalda respondenterna var kvinnliga religionslärare mellan 30-50 år gamla. Yrkeserfa-

renheterna varierade från lärare till lärare. Samtliga lärare är examinerade SO-lärare och har 

arbetat som lärare i minst ett och ett halvt år och högst 20 år.  En av lärarna hade även reli-

gionskunskap som sitt huvudämne. Under vårt första möte med lärarna kom vi överens att vi 

skulle bestämma tid och datum via e-mail. Vi valde dock att inte bifoga intervjufrågorna i 

förväg då vi inte ville att lärarna skulle noggrant genomtänka sina svar utan istället besvara 

frågorna spontant på plats, och ibland med hjälp av följdfrågor. Givetvis fick lärarna under 

intervjun betänketid. Bland två lärare fanns ett önskemål att genomföra intervjun gruppvis, 

vilket vi i enlighet med Trost anser att problematiken med att intervjua flera personer samti-

digt kan resultera i att tystlåtna respondenter inte får komma till tals och de språksamma tar 

lätt över samtalet.
66

 Han menar att den problematik som kan uppstå i forskningsgruppsinter-

vjuer är att respondenterna troligtvis påverkar varandra, vilket resulterar i att man får ett 

slags majoritetssynpunkter och alla vågar inte framför sina åsikter till fullo.
67

 Detta fick vi 

förtydliga när vi förklarade varför gruppintervjuer inte var möjliga för vår studie. Vår öns-

kan är att lärarna skall ge öppna och ärliga svar som sedan kan användas för att slutföra stu-

dien. Vi har dessutom haft i åtanke att inte presenterna våra frågor som känsliga eftersom att 

vår uppgift är att försöka sätta in oss i respondenternas föreställningsvärld. Trost menar att 

forskaren inte bör påpeka känsligheten i frågorna, eftersom detta kan leda till att responden-

terna därefter belastas med att tänka att det finns en viss känslighet i frågorna, som inte hade 

uppmärksammats om det inte hade påpekats.
68

 Därifrån var vår avsikt att skapa ett förtroen-

de och bryta det eventuellt känsliga mönstret genom att introducera intervjun med en mjuk-

start där vi öppnade upp med frågor som berör bland annat deras ålder och utbildningsform. 

Det är viktigt att oavsett vilka frågor som ställs att forskaren tolererar vad den intervjuade än 

säger eller ger uttryck för, även om det dyker upp tolkningar som man i själva verket inte 

accepterar. Detta benämns enligt Trost som solidariska intervjuer.
69

   

 

Under själva intervjun var vi två intervjuare och en respondent. I och med att vi var två in-

tervjuare ansåg vi att det var passande att ena intog den aktiva- och den andra passiva rollen. 

Den aktiva intervjuaren var den som ställde frågorna medan den passiva antecknade viktiga 
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synpunkter under intervjuns gång. Den som tog på sig den aktiva respektive passiva rollen 

varierade från intervju till intervju. Innan genomförandet av intervjuerna var vi väl medvetna 

om att sju respondenter inte kan representera hela befolkningen, det är svårt att generalisera 

utifrån en kvalitativ metod då denna bygger på enskilda individers tolkningar. Därför kom-

mer studien med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter och insamlade forskningsläge bidra 

med att ge en uppfattning om hur vissa lärare uppfattar respektive intervjufrågor som vidare 

representeras i vår analysdel. Efter vårt datainsamlade material delades vår empiri vidare in i 

olika teman, som vi kommer att redogöra för i analysen.  Temans fokusering låg på (1) ”vi 

och dom”, (2) medias bild av islam, (3) muslimska- och icke muslimska elever och (4) lära-

rens upplevelse i islamundervisningen. Detta tillvägagångssätt skall ligga till grund för att 

hjälpa oss att komma fram till det centrala i vårt material.  

3.4 Databehandling 
I möte med lärarna valde vi att spela in intervjuerna med Iphone via standardappen Röst-

memon. Denscombe menar att ljudupptagningar är smidigt att använda för att samla in ma-

terial i form av intervjuer. Detta tillvägagångssätt medför sina fördelar genom att forskaren i 

efterhand har en fullständig dokumentation där man kan lyssna på samtalet flera gånger om 

för att försäkra att man uppfattat svaret rätt. Däremot är svagheten med inspelad data att 

forskaren riskerar att missa den icke verbala kommunikationen och fångar endast in dem 

talade orden. Den transkribering som sedan sker i efterhand kan vara väldigt tidskrävande 

beroende på hur långt samtalet är, vilket är viktigt att ha i åtanke när man planerar en forsk-

ningsintervju.
70

 Efter de genomförda intervjuerna som varade i ungefär 30-40 minuter, med 

samtliga lärare gjorde vi en transkribering av varje intervju där materialet skrevs ut orda-

grant. Det innebär att vi väntade med att analysera vårt material till dess att all data var in-

samlade och intervjuarbetet avslutades. Efter detta gick vi igenom varje intervju för att se 

hur respektive lärare svarat på respektive fråga och om vi därmed kunde finna likheter och 

skillnader bland svaren. Utifrån detta bildades sedan olika teman som kommer att redovisas 

i analysdelen. Teman är konstruerade utifrån studiens syfte och frågeställningar. Därefter har 

alla frågor och svar placerats in i respektive tema för att på så sätt komma fram till ett resul-

tat. Det är bra att känna till att vi i såväl resultat som analysdel har valt att sammanfatta lä-

rarnas svar och därmed valt bort ljud som respondenterna återgav i samtalet. I vissa svar har 

vi dessutom fått gå in och ändra meningsbyggnad för att innebörden skall förstås, deras 

tolkning förblir fortfarande densamma.  
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3.5 Etiska överväganden 

I Forskningshandboken lyfter författaren Martyn Denscombe fram forskningsetikens regler 

och riktlinjer. Han menar att det är betydelsefullt att en samhällsforskare skall vara, samt att 

forskaren har en skyldighet att vara etisk i kontext till forskningen. Vidare menar Denscom-

be att forskaren vid insamling av material, i analysprocessen och publicering av materialet 

vid det slutgiltiga resultatet skall (1) respektera deltagarens rättigheter såväl som värdighet, 

(2) undvika att deltagaren drabbas av någon skada genom att samverka i forskningsprojektet 

samt (3) utföra ett tillförlitligt arbete med hänsyn till att respektera deltagarnas integritet. 

Syftet med dessa principer grundas av moraliska skäl, för att övertyga att människor skall 

skyddas mot forskare som lockas att tillämpa tillgängliga medel för att utöka kunskapen om 

ett visst ämne.
71

 Dessutom finns det praktiska skäl till att samhällsforskare bör konstruera 

sina undersökningar utifrån ett etiskt försvarbart sätt, det betyder att forskaren innan inter-

vjutillfället med respondenten skall förtydliga informationen och försäkran om anonymitet, 

samt tystnadsplikt.
72

 Vissa etnografiska studier menar på att det är otillåtet att avslöja re-

spondentens identitet, detta gäller även efter avslutad forskning.
73

 Han reflekterar vidare 

över att forskaren i möte med respondenten skall förklara frågeställningarna och syftet med 

studien till den som skall intervjuas. Att undvika detta tillvägagångssätt innebär att forskaren 

via falska anspelningar får rätten att undersöka en fråga, utan att klarlägga det verkliga syftet 

med intervjun.
74

 Vidare menar Denscombe att man inte skall tvinga in en individ till att del-

ta, deltagandet är frivilligt.  

För att undvika problemen har vi såväl muntligt och skriftligt försäkrat och informerat delta-

garna om syftet med studien, deras anonymitet, att samtalet skulle komma att spelas in, samt 

att dem när som helst är frivilliga att dra sig ur deltagandet. Deltagarna lovades i tidigt skede 

att deras identitet kommer att förbli anonym då vår intension är att värna om deras integritet. 

Denna information tror vi av högsta grad är väsentlig i den bemärkelsen att vi upplevde att 

deltagarna vågade och blev mer säkra/öppna till att dela med sig sina personliga upplevelser, 

detta tror vi har att göra med att vi som forskare lyckades skapa ett förtroende med våra del-

tagare, vilket resulterade i att båda parterna kände sig bekväma i situationen. För att öppna 

upp intervjun ansåg vi att bästa sätt var att inleda med lite småprat, det vill säga att deltagar-
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na kort fick berätta om sig själva och deras utbildningsform, detta kan i sin tur bidra till en 

positiv social relation parterna sinsemellan.  

I samband med våra frågeformuleringar till intervjuguiden uppmärksammade vi att vi stötte 

på moraliska, etiska och etniska frågor. Vi diskuterade en hel del kring vilka frågor som för 

studien var relevanta att ställa utan att de skulle upplevas vara obehagliga och skrämmande 

hos deltagarna, samt till vilken nivå vi skulle avgränsa våra frågeställningar. Givetvis hade 

vi under frågeformuleringarna ständigt i tanken att vi som intervjuarpersoner måste göra vårt 

bästa  för att vara objektiva.  

 

4 FORSKNINGSLÄGE  

Framställningen av islam i skolan och media är något som genomsyrar både intervjuerna 

och studien samt ett ämne som behandlas av flera författare, bland annat Powell, McQuee-

ney, Hvitfelt och Otterbeck. Följande avsnitt är uppdelat i fyra huvudteman vilka är, medie-

bilden av islam, islam i skolan, lärarens möte med islam i samband religionsundervisningen. 

Vi kommer vidare presentera forskningsresultat som baseras på bland annat intervjuer och 

enkäter där elevers attityder till islam belyses. Eftersom att denna studie ämnar undersöka 

hur lärare upplever en ”vi” och ”dem” uppdelning i samband med religionsundervisningen 

om islam avslutar vi kapitlet med en översikt av vad tidigare forskning visar av segregatio-

nen som berört staden Landskrona. Den forskning som utförts har på ett eller annat sätt 

förklarat olika aspekter till bland annat varför islam förknippas med ambivalenta synsätt 

och hur en lärare i ett klassrum skall agera i samband med frågor så som främlingsfientlig-

het och rasism. Den tidigare forskningen kommer på olika sätt att användas såväl i resulta-

tet som i analysen.  

4.1 Mediebilden av Islam 
Efter terrorattentaten mot World Trade Center den 11 september 2001 har en ökad polariser-

ing i media blivit alltmer tydligare mellan den kristna världen mot den muslimska. Vi pratar 

om att den tredje statsmakten som motsvarar den muslimska världen i mediebevakningen 

har skildrats som ett hot för västvärlden. Detta bekräftar bland annat Powell i sin studie 

Framing Islam: An analysis of U.S Media Coverage of Terrorism since 9/11. Powell har 

undersökt nyhetsbevakningen som framställs av muslimer i amerikansk forskning och i me-
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dia efter terrorattentatet den 11 september 2002.
75

 Powell studerar mediebevakningen av 11 

terrorattacker som inträffades på amerikansk mark mellan oktober 2001 och januari 2010.
76

 

Detta eftersom hon anser att 11 september förändrade USA:s hantering av terrorattacker som 

har lett till krig mot terrorismen. Metoden som har valts i studien är en innehållsanalys där 

författaren utgår främst från nationella tidningsartiklar och Internetkällor.
77

 Den teoretiska 

utgångspunkten i studien är Edward W Saids teori orientalism.
78

 Motivet till att tillämpa 

Orientalismen i studien har att göra med att mediebevakningen över de 11 inträffade dåden 

bidrog till ”Orientalismen”. Orientalismen har en lång historia sedan 1970 talet i europeisk 

uppfinning och har snarare efter 11 september bekräftat en äldre tankefigur som funnits se-

dan flera decennier tillbaka. Vidare framkom det i studien en rädsla för islam som de onda 

och USA som det goda. Detta genom att de 11 händelserna som analyserades i studien hade 

tre gemensamma kategorier, terrorist, muslim, al-Qaida. Samtliga kategorier användes i be-

skrivningarna av de 11 händelserna. Dessa beskrivningar arbetar gemensamt för att koppla 

ihop terrorism med islam, vilket förstärker Orientalismen samtidigt som det skapar en rädsla 

för ”de andra”.
79

  

Trots att Powells analys utgår från en annan kulturell kontext, fastslår Powell att orientalis-

men kvarstår som en kulturell logik i medierapporteringar. När en terrormisstänkt tillhörde 

en muslimsk bakgrund drog man slutsatsen att personen i fråga var försedd med terroran-

knytning i nyhetsbevakningen.
80

 Det som framkom var således att rädslan för internationell 

terrorism, särskilt där muslimer var inblandade, var mest dominerande - medan den inhems-

ka terrorismen inte sågs som ett lika stort hot eftersom den var reserverad för medborgare i 

USA som inte var muslimer och hade inga internationella band till terroristorganisationer.
81

 

Under studiens gång har religionsfrågan spelat en stor roll i takt med mediebevakningen. 

Genom att man associerar offer med kristendomen och terrorister med islam resulterar detta 

i att muslimer förblir ett hot mot kristna i Amerika.   

En annan studie som behandlar rapporteringen kring muslimer är Håkan Hvitfelts studie om 

”Den muslimska faran”, ett kapitel som är skriven i Ylva Brunes bok Mörk magi i vita medi-

er- svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism. Hvitfelt lyfter fram vad 
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medias bild av islam innehållit under de senaste decennierna. I studien utgår Hvitfelt från en 

kvantitativ innehållsanalys där det centrala är att undersöka huruvida islam framträder i me-

dia samt i vilka kontexter islam omnämns. Den kvantitativa studien är konstruerad 1991-

1995 och utgår från nyhetsrapporteringar på Aktuellt, TV 1; Rapport TV 2; och Nyheterna, 

TV 4.
82

  Därefter rangordnar Hvitfelt 627 undersökta nyhetsinslag om islam i form av pro-

cent. Detta för att ge en övergripande översikt i vilka sammanhang islam förekommer i. Re-

sultatet av studien visade att krig och terrorism gemensamt hade en central plats med över 

50 % av inslagen och var därmed teman som omnämndes kontinuerligt i TV-inslagen.  Även 

inslag som rasism/främlingsfientlighet och politisk kamp var teman som tog stor plats.
83

 

Eftersom krig och terrorism var omdiskuterat i TV-inslagen är det enligt Hvitfelt förvisso att 

en negativ bild av islam i medierna påverkar människors attityder i negativ riktning.  Han 

nämner att det inte är svårt att påstå att svenskarnas inställning till islam är negativ, eftersom 

att majoriteten av svenskarna inte har några direkta erfarenheter av religionen i sig, deras 

attityder bottnar istället i traditionella religiösa föreställningar. Detta påvisades med hjälp av 

en enkätundersökning som gjordes i början på 1990-talet. Anledningen till att det är på detta 

vis kan bero på att islam uppfattas som ett samlingsbegrepp för det främmande, annorlunda 

och det okända därmed hotande, vilket leder till att klyftan mellan nord och syd förstärks.
84

 

Trots att Hvitfelts studie genomfördes i början av 1990-talet kan vi dra en parallell till vad 

dagens forskning påvisar. I likhet med Hvitfelt menar Otterbeck och Bevelander att det idag 

framförallt är muslimer som står i fokus, där islam under flera decennier fått stå ut med kri-

tik, nedsättande kommentarer där religionen har upplevts som extremistisk. Liksom Hvitfelt 

menar Otterbeck & Bevelander också att majoriteten av svenskarnas uppfattning om islam 

har bildats genom infall utifrån. Islam och muslimer har uppfattats och i viss mån betraktats 

som ett militärt hot främst mot östra och södra Europa under mer än tusen år. De menar vi-

dare att islam uppfattas som något enhetligt eftersom att det i dagens samhälle finns en vilja 

att urskilja muslimer som en homogen grupp.
85

 Otterbeck hävdar att den bakomliggande 

orsaken till att urskilja muslimer som en homogen grupp har att göra med att forskare an-

vänder sig av ordet islam utan att i själva verket redogöra för dess innebörd, som inriktning 

eller grupp. Därigenom reproducerar de problematiken på ett oreflekterat sätt.
86
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I Disrupting Islamophobia: Teaching the Social Construction of Terrorism in the Mass Me-

dia introducerar McQueeney en kritisk mediekunskapsteknik för att undervisa om den socia-

la konstruktionen av terrorism.
87

 McQueeney hävdar att islam, i detta fall araber och musli-

mer i USA och utomlands, har hotats av attacker och diverse hatbrott. McQyeeney exempli-

fierar detta genom hatet som fanns mot den 46 åriga Sunando Sen som sköts till döds efter-

som han uppfattades vara muslim. Det i sin tur är ett tydligt tecken på islamofobi.
88

 Författa-

ren använder sig av visuella medier för att engagera och uppmuntra eleverna med tre huvud-

frågor: (1) Hur vardagliga amerikaner definierar ”terrorism” och uppfattar ”terrorister” (2) 

Vart kommer dessa bilder ifrån (3) Vilka är konsekvenserna för inrikes- och utrikespolitik. I 

studien använder man studenternas egen socialisering som utgångspunkt där de själva får 

fundera över hur media representationer kan ha verkliga livskonsekvenser.
89

 Fram till och 

efter attacken den 11 september har de mänskliga rättigheterna för araber och muslimer i 

USA blivit hotad av antimuslimsk retorik. I denna situation menar McQueeney är det vä-

sentligt för lärare att engagera studenter till att utveckla en kritisk analys av islamofobi samt 

den sociala konstruktionen av terrorism. Vidare redogör McQyeeney att majoriteten av de 

amerikanska studenterna är oinformerade om US utrikespolitik samt händelserna i arabvärl-

den. Under gruppdiskussionerna har eleverna bland annat uppfattat kvinnor i hijab och flyg-

passagerare med ett arabiskt ursprung som självmordsbombare. Dessutom förekommer det 

att det saknas etniska och religiösa minoriteter särskilt araber och muslimer i undervisning-

en. Detta resulterar i att förutsättningarna gör det betydligt mycket svårare för lärare att un-

derlätta en öppen och respektfull dialog om islamofobi och dess sociala och politiska konse-

kvenser i samhället.
90

 I studien benämns även här Saids 1997 tankar som hävdar att väster-

ländska medier utgår från stereotyper där araber och muslimer betraktas som terrorister eller 

”de andra”. Därför fokuserar McQueeney på att mäta företagets kontrollerande massmedier 

för att öka elevernas förmåga att kritiskt värdera information.
91

 

4.2 Islam i skolan 

Randa Elbih, professor inom genusvetenskap diskuterar i sin studie Teaching about Islam 

and Muslims while countering cultural misrepresentations vikten av hur relevant det idag är 

som lärare att reflektera över hur exempelvis kriget mot ISIS och övervakningen av miss-

tänkta terrorister påverkar elevernas förförståelse i klassrummet. Som lärare bör vi därför 
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enligt Elbhi uppmuntra kritiskt tänkande och ständigt påvisa att mångfald är något positivt.
92

 

Problemet menar Elbhi har att göra med att media tillhandahåller en bild av muslimer där de 

ofta representeras som en homogen grupp, dessa representationer kan i sin tur leda till att 

unga och lättpåverkade sinnen frambringar okunskap som leder till missförstånd och hat. Av 

denna anledning måste läraren i sin undervisning ha i åtanke att hjälpa sina elever att visa 

vad media visar av islam och att den bild media tillhandahåller alltid inte behöver stämma 

överens med verkligheten.
93

  

Forskaren i islamologi Jonas Otterbeck påpekar att många lärare känner sig osäkra i mötet 

med muslimska barn och föräldrar. Detta eftersom att det kan dyka upp nya situationer som 

läraren måste behärska.
94

 Flera lärare som Otterbeck har intervjuat poängterar vikten av att 

mötas halvvägs med muslimska elever och föräldrar där fokus ligger vid att söka lösningar 

som förekommer i olika situationer.  Dessutom poängterar lärarna vikten av att muslimer 

som kommer från länder vilka skiljer sig från Sverige behöver få tid att integreras i det 

svenska samhället och skapa ett förtroende för samhällets respektive institutioner så som 

skolan. Flera muslimska föräldrar har fått en rädsla för den svenska skolan genom TV och 

tidningar. De menar att skolan troligen saknar disciplin och att barnen inte får kunskap om 

vad respekt för vuxna innebär, det är snarare viktigare att lära sig om sex och samlevnad, 

påstår föräldrarna.
95

 För att motverka dessa synsätt menar skolpersonalen att de bör förklara 

för föräldrarna vad som lärs ut samt hur undervisningen bedrivs.
96

 

Tidigare forskning lyfter fram att det finns en uppdelning mellan ”vi” och ”dem” där ”vi” 

motsvarar kristendomen och ”dem” i sin tur förekommer i samband med islam och juden-

domen. Detta bekräftas av författaren Göran Larsson i boken Muslimerna kommer! Tankar 

om islamofobi som menar att muslimer och islam ofta representeras med negativa karaktärs-

drag i flera läroböcker.
97

 Från ett utifrånperspektiv uppfattas många aspekter av islam som 

problematiska. Exempelvis att muslimska kvinnor är förtryckta eller att muslimer är extre-

mister. Dessa påståenden stärks ytterligare av Otterbeck som hänvisar till Kjell Härenstam. 

Härenstam menar att den bild som läroböcker i Sverige har visat av islam har varit väldigt 

styrd av aktuella händelser som tagit stor plats i media och debatter.
98

 För att motverka en-
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formiga skildringar av islam och muslimer menar Larsson att läraren har en central funktion 

i detta genom att lägga vikt vid variationer i tid och rum. Läraren bör därför vara professio-

nell och lyhörd för att på bästa möjliga sätt hjälpa elever att nå upp till en förmåga att reflek-

tera, problematisera och kontextualisera. Vidare menar Larsson att olikheter kan resultera till 

konflikter i ett klassrum som består av elever med muslimsk bakgrund. Det är därför väsent-

ligt att fokusera på likheterna mellan de Abrahamtiska religionerna. Läraren skall ”/…/ strä-

va efter ett öppet klassrumsklimat som inte accepterar kränkningar eller nedsättande yttring-

ar av några elever”.
99

  

Löwander & Lange har i deras rapport Den mångtydiga intoleransen- En studie av gymna-

sieungdomars attityder under läsåret 2009/2010 studerat gymnasieungdomars attityder med 

avsikt att undersöka dimensioner av tolerans och intolerans.
100

 Löwander & Lange använder 

begreppet intolerans som ”/…./ ett explicit ställningstagande som innebär att inte fördra, 

acceptera, respektera eller bejaka enskilda och grupper med annan hudfärg, etnisk härkomst, 

sexuell läggning, tro, uppfattning med flera kategoriseringar.”
101

 Tolerans å sin sida används 

enligt författarna som ”/…/ ett explicit ställningstagande som innebär att acceptera, respekte-

ra och bejaka individer och grupper med annan hudfärg, etnisk härkomst, sexuell läggning, 

tro, uppfattning med flera kategoriseringar än den egna.”
102

 Ett av de viktigaste perspektiven 

är att det i studien framkom att 65 % av ungdomarna hade toleranta attityder gentemot mus-

limer, judar och homosexuella. Ungefär en fjärdedel var tveksamma och resterande andelen 

intoleranta varierade mellan sex och åtta procent.
103

 I jämförelse med elever som hade ut-

ländsk bakgrund var elever som hade svensk bakgrund mindre toleranta i förhållande till 

invandring, invandrare samt muslimer.
 
Det betyder att 20 % av infödda svenska elever hade 

en negativ syn till muslimer och invandrare och över 50 % hade en ambivalent inställning 

till muslimer.
104

 För att öka toleransen mellan människor med olika bakgrund belyser Lö-

wander och Lange vikten av att främlingsfientlighet och intolerans, skall i den svenska sko-

lan bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Löwander & Lange konsta-

terar slutligen att toleransperspektivet kan bidra till att de svenska eleverna som i detta fall är 

majoriteten ska tolerera och ha förståelse för olika minoriteter. Det betyder i sin tur att de 
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svenska eleverna ska tolerera ”de andra”.
105

 Toleransen bör dessutom vara ömsesidig där 

minoriteter skall förstå och tolerera majoriteten, det vill säga svenska elever.  

4.3 Lärarens möte i samband med religionsundervisningen  

Christina Odenstad hänvisar i sin bok Ämnesdidaktik för So-ämnena till den brittiske religi-

onsforskaren Michael Grimmits som lyfter fram begreppen att lära om och att lära av. Att 

lära om innebär att eleverna ska bekanta sig med olika religioner och få kunskap om själva 

religionen i fråga samt om olika livsåskådningar.
106

 Att lära av handlar inom religionskun-

skapen att eleverna utvecklar sina existentiella färdigheter.
107

 Här handlar det som lärare att 

prova på olika metoder och kombinera de olika två perspektiven, att lära om samt att lära av. 

Vidare hänvisar Odenstad till Christina Osbeck som i sin ämnesdidaktiska studie funnit två 

former av religionskunskapsundervisning. (1) En samhällsorienterad undervisning och, (2) 

en som är humanistiskt inriktad. Dessa två undervisningsformer menar Osbeck varierar från 

lärare till lärare. Somliga lärare utgår från en samhällsorienterad undervisning, som handlar 

om världsreligionerna och livsåskådningar. Det innebär att religionsundervisningen skall 

baseras på att utveckla eleverna till samhällsmedborgare, som är orienterade och vidare ska-

par en förståelse för sin omvärld.
108

 Den humanistiska undervisningsformen är istället inrik-

tad på existentiella livsfrågor där etiska frågor står i centrum och undervisningarna går där-

med ut på att eleverna ges möjligheter att reflektera kring till exempel frågor som meningen 

med livet.
109

 Dock betonar Odenstad risken med att det finns en fara med att religionsunder-

visningen tenderar att bli stereotyp. Det är därför viktigt att tänka på hur religionsundervis-

ningen framställs. Läraren kan till exempel enligt Odenstad ta upp genusfrågan där de 

gemensamt i klassrummet diskuterar huruvida religionen och kvinnan skildras i läroböcker-

na. Genom att studera texter och bilder hjälper det eleverna att utveckla det kritiska tänkan-

det. Vidare poängterar Odenstad att det är betydelsefullt för elever att studera den bild media 

ger av religioner. Det kan till exempel handla om att läraren låter eleverna titta i tidningar 

eller filmer, i detta sammanhang lyfter Odenstad upp att det är viktigt att prata om huruvida 

medias framställningar av religioner påverkar den enskilda individen och dess sätt att upp-

fatta olika religioner eller olika religiösa fenomen.
110
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Eftersom denna studie ämnar undersöka religionsundervisningen i en mångkulturell stad 

hänvisar vi till Bo Jacobsen et. al. som i sin studie Möt eleven: lärarens väg till demokrati i 

klassen studerar i ett avsnitt hur läraren skapar optimala förhållanden i en mångkulturell 

klass. Studien baseras på observationer och intervjuer med lärare på grundskolor. En av de 

punkter som lyfts fram i detta avsnitt är lärarens uppdrag i den mångkulturella klassen. Ja-

cobsen menar att den enskilda läraren står inför några centrala frågor när hon eller han öns-

kar skapa bästa möjliga tillstånd i en mångkulturell klass. Den första punkten som den en-

skilde läraren skall uppmärksamma är (1) vilken roll allmänna mänskliga rättigheter skall 

spela för klassens gemenskap och vilken hänsyn läraren skall ta till lokala kulturella normer 

(2) hur läraren kan stödja ömsesidig respekt och acceptans i en mångkulturell klass samt (3) 

hur läraren på bästa möjliga sätt tar sig an och hanterar kulturella och etniska konflikter som 

sker mellan eleverna.
111

  

4.4 ”Vi och ”dem” – En sammanfattning av föreställningar i Landskrona 

Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö Högskola och Linnéuniversitet i Växjö 

har tillsammans med forskargruppen MiV, Medborgaren i Välfärdssystemen vid Linnéuni-

versitet valt ut Landskrona som studieobjekt.
112

 De beslutade år 2008 att genomföra femton 

empiriska studier i en och samma stad. Avsikten med undersökningen var att studera invå-

narnas upplevelse av staden. Annu Harju är en av författarna i antologin som har intervjuat 

invånare i syfte att få en inblick över stadens uppdelning av ”vi” och ”dem”. Hennes forsk-

ning rör i huvudsak barn och deras livsvillkor. Flera av informanterna upplever att staden 

har förändrats över tid och att landskroniterna anser att det var bättre förr, det vill säga innan 

invandringen på 1990-talet tog fart i Landskrona.
 113

 Hon menar vidare att det i intervjuerna 

framträdde olika konstruktioner av ”vi” och ”dem” utifrån olika avseende såsom boende, 

socioekonomiska förhållanden och tid i staden. Den tydligaste strukturen som iakttogs var 

teman som berörde ”människor med utländsk bakgrund” och ”svenskar”. Det betyder att 

människor oner med utländsk bakgrund i förhållande till svenskar ansågs vara kriminella 

och bråkiga.
114

 Vidare utgår Harju från Elias benämning av ”vi” som de etablerade, svens-

karna och ”dem” som outsiders, de vars har en utländsk bakgrund. Genom att kategorisera 

människor med utländsk härkomst respektive svenskar utifrån egenskaper menar Harju att 

de etablerade informanterna utgår från den anomiska minoriteten vilket innebär att de etable-
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rade bildar sin uppfattning utifrån uppförandet hos gruppens misskötsamma minoritet. Det 

vill säga att de etablerade beskriver hela outsidergruppen som de dåliga.
115

 Denna konstruk-

tion menar Harju kan bäst förstås när fenomenet undersöks i en minoritet, detta har att göra 

med att mekanismen lätt kan osynliggöras i förhållande till en dominerande kultur, till ex-

empel ”svenskar” i Sverige. Det handlar således om att konstruktionen bygger på att finna 

likheter hos ”vi” och olikheter hos ”dem” och vidare värdeladdad skiljaktigheterna.
116

 

5 TEORI  

I detta avsnitt presenteras de tre teorier som vi finner är lämpliga för vår studie. De valda 

teorierna är, didaktiska teorier med utgångspunkt på induktiv, deduktiv och abduktiv metod. 

Dessa kommer att ligga till grund för att analysera vilken teori de intervjuade lärarna utgår 

från.  Eftersom vi vidare söker en djupare förståelse för hur socialiseringen i samhället på-

verkar vår syn gällande islam, kommer vi därför att lyfta fram Bourdieus teoretiska ramverk 

för habitus och det sociala rummet. Avsnittet avslutas med Saids teori, orientalism som 

kommer vara användbar för att analysera västvärldens tankar kring islam och muslimer.  

5.1 Didaktiska teorier 

Lärarens planeringsgenomförande utfördes tidigare i form av termer som ”förbereda lektio-

ner” eller liknande. I detta sammanhang utgick läraren från sin individuella planering genom 

att exempelvis använda läromedel så som sina egna erfarenheter, styrda stoffurval, ordnings-

följd, struktur, metoder och utvärdering. Numera är planeringsprocessen betydligt mer kom-

plex då man gemensamt i arbetslag diskuterar olika undervisningsformer.
117

 Långström & 

Viklund menar att de klassiska didaktiska frågorna som lärare utgår från idag är: vad, varför 

och hur? Samtliga grundläggande frågor bör ställas i början av varje planeringsfas. På senare 

tid har ytterligare två didaktiska frågor tillkommit vilka är: när och för vem/vilka? Det inne-

bär, menar Långström & Viklund att dessa frågor skall betraktas som utgångspunkterna för 

tankemodeller i lärarens planering inför ett/flera moment. I samband med detta bör läraren 

även utgå från ett mikro- och ett makroperspektiv. Genom att utgå från dessa perspektiv får 

eleverna möjlighet att studera en viss fråga i ett underifrånperspektiv men också genom ett 

övergripande fågelperspektiv. Undervisningen bör vara konstruerad i det avseendet att den 
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ökar elevernas förmåga att få en förståelse för helheten och inte enbart delarna.
118

 Enligt 

Olivestam bör didaktiken även utgå från deduktion och induktion, vilka är två beprövade 

teorier som förekommer i religionsundervisningen.
119

 Deduktionsmetoden syftar till att reli-

gionsundervisningen bygger på övergripande sammanhang och vidare förklara enskilda fö-

reteelser, till exempel att läraren vid studier av islam endast lyfter fram de fem pelarna. Kun-

skapsinhämtandet fokuserar vidare på att eleverna lär sig dem fem pelarna och kan urskilja 

dem från varandra. Utifrån detta kan läraren med hjälp av dem fem pelarna förklara för ele-

verna om islam och muslimers beteende.
120

 Med induktion går man mot det motsatta hållet, 

där metoden syftar till att i undervisningen dras slutsatser av erfarenheter, detta innebär att 

eleverna samlar information som de i sin tur analyserar för att sedan dra en slutsats. Induk-

tion kan förtydligas genom att man drar alla muslimer över en kam, exempelvis att alla mus-

limer är terrorister.
121

 Slutligen använder sig Olivestam av Charles Sanders Peirces förklar-

ing av abduktionsteorin. Detta eftersom att varken de två befintliga metoderna, det vill säga 

den deduktiva och induktiva ger en helhetsbild eller förklaring av islam som religion, exem-

pelvis varför och hur islam utövas. Därför finns den abduktiva metoden till, just för att ifrå-

gasätta om det är tänkbart att ge en heltäckande bild av islam som religion. I samband med 

detta förblir lärarens roll att kontinuerligt lyfta fram att det finns tänkbara perspektiv av is-

lam, än till exempel den bild media tillhandahåller.
122

 Abduktion kan vidare i undervisnings-

sammanhang användas i form av källkritik där läraren erbjuder en tolkningsram som elever-

na själva genom samtal tillsammans med läraren kan diskutera olika företeelser inom exem-

pelvis islam. Metodens nästa steg är att frambringa en rekontextualiserande process som 

betyder att det som redan har tolkats i dess ursprungssammanhang ska sättas in i en ny kon-

text. Det kan handla om att eleverna i undervisningen ska tillämpa nyanserade tankar där de 

exempelvis utgår från en närkontext, det vill säga utifrån muslimers närvaro och verksamhet 

i Europa och i dagens Sverige.
123

 Olivestam lyfter slutligen fram den ideala didaktiska cir-

keln för att påvisa att deduktionen, induktionen och abduktionen i undervisningssamman-

hang samspelar med varandra. Det betyder att lärandet sker genom en växelverkan, mellan 

deduktion och induktion, vilket i sin tur leder till abduktion.  
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5.2 Fält, habitus och kapital   

En framstående teoretiker inom det sociokulturella perspektivet är Pierre Bourdieu som i sin 

teori undersöker klassamhällets och kulturens reproduktion. Bourdieu intresserade sig för 

det sociala livet och försökte finna en kunskap om relationen mellan individ och kollektiv.
124

 

Därigenom fann han ett intresse att studera hur olika individer rör sig och fungerar i ”det 

sociala rummet” som ordnar positioner där människor tillhör olika hierarkiska positioner. 

”Det sociala rummet” bygger vidare på hur dessa individer förhåller sig till värden och ac-

ceptansen som uppstår inom rummet, samt hur detta kan komma att påverka individens 

handlande.
125

 Det sociala rummet förstås utifrån en samverkan mellan habitus, fält och kapi-

tal enligt Bourdieu.  Individer lever i olika sociala miljöer under sin uppväxt och genom 

människornas varierande erfarenheter som man fått i alla de olika sociala miljöer, formar det 

människan för hur man handlar, uppför sig och upplever sin omgivning. 

Bourdieu poängterar vidare att det sociala rummet i sin tur består av olika fält, där respekti-

ve fält har regler och normer.
126

 I fältet inkluderas individens status i samhället, vilka består 

av en grupp som förenas utifrån de gemensamma intressen individen har. Detta system är 

uppdelat utifrån kapital i tre grundformer, vilka är (1) ekonomiskt kapital som står för peng-

ar och materiella resurser, (2) kulturellt kapital som innebär att de individer, vilka besitter 

kulturellt kapital har såväl hemma som i skolan lärt sig att tolka kulturens referensram. För 

att dessa individer skall kunna träda in i samhällets maktsfär, besitter de även goda kunska-

per kring till exempel, historia och språk. Social kapital är den tredje grundformen, denna 

står för de resurser en individ har till följd av att han eller hon tillhör en viss grupp. Bourdieu 

menar vidare att dessa kapital, ekonomiska, sociala och kulturella kapitalen för individen har 

en uppsättning dispositioner och ett praktiskt sinne som styr dem i deras val.
127

 Med andra 

ord är systemet fördelat mellan olika hierarkiska positioner, där individen kämpar för att 

behålla sina positioner i det sociala rummet.
128

 Habitus har en central roll i det sociala rum-

met eftersom habitus är det som förklarar människans sätt att vara och är summan av indivi-

dens tidigare erfarenheter. Människor lever under sina liv enligt Bourdieu i olika sociala 

miljöer, detta bidrar till att människan stöter på skilda erfarenheter som senare ligger till 

grund för hur människan handlar, tänker och agerar i det sociala rummet. Habitus formas 

under en individs uppväxt och är något som ständigt förändras och utvecklas, genom att ta 
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del av olika sociala miljöer, härigenom är habitus därför en integrerande princip som känne-

tecknar en viss livsstil.
129

 Eftersom att habitus formas under en individs uppväxt anser vi det 

relevant att komplettera med den primära och sekundära socialisationen. Den primära och 

sekundära socialisationen är viktigt att lyfta fram då dessa har stor betydelse för individens 

tankesätt och agerande. Kort innebär det att den primära socialisationen sker i primärgrupper 

där medlemmarna i gruppen har en närstående kontakt, såsom familj, vilka individen växer 

upp med, där relationer är nära och känslobetonade. Det handlar således om den första socia-

liseringsprocess som barnet genomgår, här skapas ett habitus i familjen som påverkar hur 

man skall tänka och orientera sig i sociala världen. Barnet går från att vara driftvarelse till att 

få en förståelse för hur man skall till sig andras förväntningar. Den sekundära socialisationen 

sker i motsats till den primära socialisationen i relation till samhällets olika institutioner så-

som skolor, arbetsplatser och fritidsorganisationer. Den sekundära socialisationen är å andra 

sidan en inlärning för huruvida individen skall kunna spela bestämda roller i samhället.
130

  

Habitus, och det sociala rummet samt primära och sekundära socialisationen skall ligga till 

grund för att få en bredare förståelse för hur socialiseringen kan påverka islam i undervis-

ningen, och varför elever tänker och agerar på ett visst sätt. 

5.3 Orientalism 

I Edward Saids bok Orientalism har den postkoloniala teoribildningen varit en central ut-

gångspunkt. Said talar i sin bok om Orientalism, det faktum att intresset för Orienten från 

det sena 1700-talet och framåt har varit väsentlig för den västerländska synen på islam. Inom 

den postkoloniala teorin menar Said att Orientalismen skapar dikotomier mellan väster- och 

österlandet.
131

 Dikotomin beror troligen på de förändrade historiska mönster som har skett 

under decennierna då islam enligt Said dominerade både Öster- och Västerlandet mellan 

700-talet och 1500-talet. Därefter förflyttades maktens centrum västerut.
132

 Enligt Said finns 

det ett maktförhållande mellan Orienten och Västvärlden som består av dominans, av varie-

rande grader av en komplicerad hegemoni, alltså bör man se på Orienten som en väster-

ländsk skapelse som fyller en funktion genom att dominera och utöva makt över det under-

lägsna, i detta fall, Orienten.
133

 Genom orientalismen hanterar man Orienten, detta genom att 

undervisa, beskriva samt tillskriva Orienten vad man skall tycka och tänka om den. Orienta-

lism blir i denna mening ett sätt att hantera Orienten. För att identifiera orientalismen utgår 
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Said från Michael Foucaults begrepp; ”diskurs” som innefattar en diskurs kring Orienten, 

vilket styr hur vi ser på Orienten och därefter hur vi agerar utifrån våra iakttagelser.
134

 Said 

menar att oavsett i vilken epok eller land man befinner sig i blir beskrivandet av orientalis-

men en likvärdig tankegång. Den bild som Västvärlden tillskriver Orienten är inte avgörande 

för vad som får ”sägas” men det skapar konsekvenser för Orienten och ett hindrande att tillå-

tas tänka utanför ramarna.
135

Vidare menar Said att Orienten är konstruerad på falska teser 

vilket bidar till en felaktig föreställning.
136

 

Skillnaden mellan väst och öst lever kvar än idag. Denna skillnad uppstår genom att vi ut-

ifrån media generaliserar och skapar ett ”vi” kontra ”dem” som fått en allt större betydelse 

där den stereotypiska bilden som använts vid beskrivandet av Orienten ökat markant. Denna 

diskursanalys förtydligar Edward W. Saids tankar om en ”/.../outplånlig indelning i väster-

ländsk överlägsenhet och orientalisk underlägsenhet.”
137

 Den information som förmedlas via 

media är i allt mer standardiserade former, där islam kopplas samman med terrorism vilket 

förstärker Orientalismen samtidigt som det skapar en rädsla för ”de andra”.
138

 I tv och media 

ges det en kollektiv bild av Orienten där alla oavsett vilket östland man kommer ifrån till-

skrivs liknande egenskaper.
139

 Saids antagande innebär att Orienten inte är en död naturföre-

teelse, precis som västvärldens existens inte bara finns till av sig själv existerar inte heller 

Orienten av sig själv.
140

 Dessa två står i motsatts till varandra, vilket innebär att den ena inte 

kan existera utan den andra. De två blir till varandras motpoler och är i viss mån varandras 

spegelbilder.
141

 Orienten blir i relation till Västvärlden ”det annorlunda” och bidrar därige-

nom till att ge Västvärlden sin identitet, vilket gör Orienten till allt det som Västvärlden inte 

är. Said benämner detta redan i inledningen av sin bok; ”/…/ orienten har bidragit till defini-

tionen av Europa genom att vara dess motbild, motidé, motsatta personlighet och en motsatt 

erfarenhet.”
142

 Därför förknippas Orienten med vissa attribut i det Västerländska samhället, 

som har en identitet som bäst kan beskrivas som annorlunda; grymma, brottslingar, sinnes-

sjuka, irrationella, ociviliserade och traditionsbundna vilket ställer västerlänningarna, utifrån 

dikotomin, till det normala, moderna, sekulariserad, rationella, demokratiska. Västvärlden 

såg på Mellanösterns människor snarare som ett problem som skulle lösas eller begränsas 
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och inte som individer eller medborgare, Västvärlden ansåg att man var tvungen till att styra, 

dominera och ockupera Orienten.
143

 Grunden i Said bok handlar inte om att lyfta fram vilka 

liknande betydelser det finns mellan orientalismen och Orienten, utan snarare hur orienta-

lismens idéer ser ut och vilka konsekvenser de får för Orienten samt Västerlandet. Said anser 

dock att det är viktigt att inte dra slutsatsen att Orienten är en idé eller en skapelse som inte 

har några paralleller till verkligheten.
 144

 

Vi har varit väl uppmärksamma om att Edward Saids teori “Orientalism” på senare år fått stå 

ut med kritik för hans framställning av orientalismen, trots det anser vi att Said tankar är 

användbara för vår studie. Hanna Borglid & Nadim El Hamalawy har i sitt examensarbete 

“Medias bild av de andra - En diskursanalys av svensk medias skildring av kriget i Afghani-

stan” redogjort för vilken sorts kritik teorin har fått. De menar att det flertalet gånger har 

riktats kritik kring Saids påstående att relationen mellan väst och öst skall ha varit oförän-

derlig sedan antiken. Det dominerande förhållandet mellan väst och öst som Said nämner, 

tycks vara oförändrad av historiska företeelser samt tidens utveckling. På samma vis som 

Said anklagar väst för att ha satt etikett på öst menar kritiker att Said kategoriserar väst.
145

 

Det har också bland annat förekommit att Said är kritiskt mot västvärlden och att han där-

med anklagades för att stödja muslimsk fundamentalism och islamism.
146
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6 RESULTAT  

I kommande avsnitt följer en sammanfattning av vårt empiriska material. Därefter kommer 

vi med hjälp av våra insamlade data besvara våra frågeställningar, där vi redogör för likhe-

ter samt skillnader mellan respektive lärare.  

 

6.1 Sammanställning av informanter  

Lärare 1 

Den förste läraren vi intervjuade har arbetat som lärare i ett och ett halvt år och är examine-

rad som lärare i svenska, svenska som andra språk och samhällskunskap. Läraren arbetar 

vidare också med samtliga SO-ämnen, men har inte läst någon religionskunskap på universi-

tet. Läraren menade att eftersom majoriteten av eleverna på skolan är muslimer, uppmärk-

sammas inte en tydlig uppdelning av ”vi” och ”dem”. När läraren däremot diskuterar juden-

domen och islam förkommer det ofta bland muslimska elever förutfattade meningar om ju-

dar, vilket enligt läraren kan upplevas som en ”vi” och ”dem” känsla.  Det innebär att det 

inte uppstår ”vi” kristna mot ”dem” muslimer, eller ”vi” mot ”dem” andra kristna i klassen. 

Däremot kan de muslimska eleverna under diskussionerna om islam känna sig marginalise-

rade i samhället snarare än i skolan, då eleverna hävdar att ”alla tror att alla muslimer är ter-

rorister”. Detta synsätt menar läraren förekommer inte på skolan, då majoriteten av eleverna 

är muslimer. Därför är det enligt läraren väsentlig att kontextualisera företeelser från såväl 

öst som väst för att ingen skall känna sig åsidosatt. Läraren hävdar att eleverna med svensk 

bakgrund inte har fördomar gällande islam, dock menar läraren att fördomar troligtvis kan 

förekomma hemma. Dessutom poängterar läraren att majoriteten och minoriteten av elever-

na på den här skolan blandas då läraren talar om att många med svensk bakgrund har vänner 

som är muslimer. Detta kan vara en anledning till varför fördomar om islam inte förekom-

mer.  

Läraren poängterade vidare vikten av att i takt med undervisningen om islam och andra äm-

nen motverka fördomar, och konstaterade att religionen har en stor roll i skapandet av ”vi” 

och ”dem”, eftersom religion är något som starkt kan förknippas med ens identitet. Läraren 

menar att många i första hand ser sig själva som kille eller tjej och i andra hand som till ex-
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empel muslim. Problematiken med att undervisa om islam, anser läraren beror på att elever-

na har ibland mer kunskap om islam än läraren själv. Härigenom kan eleverna yttra påståen-

de som läraren inte riktigt kan ta ställning till, exempelvis vad som står i Koranen. Läraren 

menar att i detta sammanhang får läraren avstå från den professionella lärarrollen och låta 

eleverna komma till tals där läraren tar del av elevernas kunskap och deras erfarenheter. Vi-

dare finner eleverna det intressant att diskutera medias roll kring islam och har förra termi-

nen fått välja mellan olika fördjupningsuppgifter, där en av dem var att undersöka hur islam 

porträtteras i media. Elevernas uppgift bestod av att titta på nyheter och läsa tidningar, under 

en veckas tid. Det uppstod diskussioner kring både terrordåden i Paris men även kring ter-

rordåden i Libanon som hände under ungefär samma tidpunkt. Läraren behöver inte ge en 

annan bild av islam än den media tillhandahåller, då eleverna redan har en annan bild av 

islam än det som media faktiskt lyfter fram. Under islamundervisningen förekommer inget 

som läraren undviker att lyfta fram, men utgår främst från att betona likheterna mellan 

världsreligionerna snarare än skillnaderna, detta har att göra med att det centrala budskapet 

är i princip lika i alla religioner. 

Lärare 2 

Läraren har varit verksam i sex år, och är utbildad lärare i svenska, svenska som andraspråk 

och samhällskunskap, har dock ingen utbildning i religionskunskap. Trots det har läraren 

undervisat i religionskunskap sedan cirka två år tillbaka.  Uppdelningen av ”vi” och ”dem”, 

är enligt denna lärare inte något som uppmärksammats på skolan, då majoriteten av eleverna 

är muslimer. Däremot anser lärare att denne får en bild av hur det ser ut i resten av Lands-

krona, där läraren förutsätter att ”vi” och ”dem” tänkandet syns tydligare på andra skolor. I 

likhet med lärare ett anser även denna lärare att religionen har en signifikant roll i skapandet 

av ”vi” och ”dem”, då det är en viktig del av ens identitet. Läraren upplever vidare ingen 

problematik med att förmedla kunskaper om Islam. Däremot anser den intervjuade läraren 

att vissa ämnen blir svårare samt känsligare att frambringa i undervisningen. Till exempel 

gällande frågan kring hur samhället i övrigt ser på islam, därav förtydligas ett ”vi” och 

”dem” perspektiv. Förstärkningen sker genom att de muslimska eleverna antyder att musli-

mer får skulden för allt oroväckande som inträffar i samhället samt att medias bild av islam 

är felaktig. Läraren påstår att när det uppstår diskussioner om islam och den snedvridna bil-

den media visar, har läraren i uppgift att på ett objektivt sätt lyfta fram sådana diskussioner, 

för att motverka diskrimineringar och förutfattade meningar. Läraren menar att, de gemen-

samt bör läsa nyheter och vidare diskutera kring källkritik. Elevernas förförståelse om islam 
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är väsentlig att framkalla, i den aspekten att eleverna ges möjlighet att argumentera för deras 

egen uppfattning av såväl media som islam. De muslimska eleverna vill lyfta fram en annan 

bild av islam och försöker på detta sätt försvara sin religion. Istället för att argumentera för - 

”såhär” är islam, försöker läraren att föreläsa om islam utifrån flera perspektiv, och redogöra 

för vad islam egentligen är. Därigenom redogör läraren för frågan om det är lika överallt, i 

varje samhälle, det vill säga om det är annorlunda att vara muslim i Pakistan, och muslim i 

Sverige. Att knyta religion i olika sammanhang är en viktig utgångspunkt för att påvisa att 

likheter och skillnader uppstår inte endast mellan religionerna, utan också inom religionerna.  

Eleverna på skolan har goda kunskaper om islam, vilket för denna lärare ibland kan upple-

vas problematiskt. Läraren anser att eleverna besitter djupare kunskaper kring grunderna, 

vilket skapar en osäkerhet hos läraren, huruvida läraren skall förhålla sig till elevers olika 

tolkningar kring islam. Enligt läraren är islam ett ämnesområde som skapar ett stort enga-

gemang hos muslimska elever, då de vill förmedla sina kunskaper. Minoriteten i klassen, det 

innebär elever med svensk bakgrund riskerar att inte få komma till tals, vilket som pedagog 

är viktigt att uppmärksamma genom att låta samtliga elever komma till tals utifrån variatio-

ner i undervisningen. Elevernas uppfattning kring islam menar läraren skiljer sig åt i den 

bemärkelsen då läraren förmodar att elever med svensk bakgrund utgår från den mediala 

bilden. De muslimska eleverna å andra sidan har en mer nyanserad bild av islam där de på-

står att medias rapportering är felaktig eftersom de har en vetskap om islam, eleverna yttrar 

sig i form av ”islam är inte något som förtrycker kvinnor”. Kort sagt påstår läraren att det 

förekommer förutfattade meningar kring islam och att det i sådana sammanhang är viktigt 

att vara ifrågasättande, för att motverka främlingsfientlighet.  Läraren påpekar här att hur 

man arbetar med olika uppfattningar beror på klassen, om det är ett bra klassrumsklimat där 

elever lyssnar på varandras åsikter tror läraren att man kan komma långt med att diskutera 

muntligt, är det inte något tillåtande klassrumsklimat där elever skriker rakt ut, då kanske det 

är bättre att eleverna får skriva ner vad de vet om islam, och vad de tror sig veta om islam. 

Utifrån detta kan läraren i efterhand bemöta elevernas kunskap.  

Lärare 3 

Den tredje informanten har arbetat som lärare i 20 år varav fyra år som språklärare och 16 år 

som SO-lärare. Läraren är behörig i religionsämnet med 20 poäng. Läraren menar kunska-

perna skiljer sig mellan eleverna, och därför tar läraren hänsyn till att hon skall undervisa 

elever med olika bakgrunder. De elever som är insatta i islam har goda förkunskaper och 

egna upplevelser, och vet på så sätt vad islam innebär. Vidare finns det de svenska elever 
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som inte har de förkunskaperna, det vill säga att de inte läst bakgrunden utan endast sett det 

ytligt. Vissa av dessa elever är enligt läraren inte fördomsfulla utan mer nyfikna på islam, 

och har idéer om varför det är på ett visst sätt. Däremot poängterar läraren att det finns de 

elever som har fördomar främst när man börjar med ett arbetsområde i islam. Läraren menar 

vidare att det finns de elever som inte går att påverka oavsett vad läraren visar och föreläser 

om, vilket troligtvis enligt läraren beror på att de har en syn som kan komma hemifrån. I 

frågan som berör om religionen spelar en viktig roll i skapandet av ”vi” och ”dem” besvarar 

läraren genom att hävda att den gör, eftersom en religion kan var främmande för någon an-

nan och att individen därmed har en rädsla för det annorlunda. Läraren påstår vidare att en 

uppdelning framkom i skolan, men att de har arbetat en hel del med uppdelningen. Bak-

grunden till detta har att göra med att det kom klasser från tre olika skolor, som slogs sam-

man på den nya skolan. Klasserna som kom splittrades inte, utan de fick gå kvar i sina grup-

peringar. Det betyder att majoritet- och minoritetsgrupper inte slogs samman, därför menar 

läraren att segregationen blev svårare att bryta och det förstärkte ”vi” och ”dem” känslan. 

Ledningen och lärarna på skolan uppmärksammade detta, och insåg att de måste arbeta för 

att bryta denna segregation, talar den intervjuade läraren om. Detta eftersom om olikheterna 

blandas får vi en förståelse för andra kulturer och genom det kan vi utvecklas. Numera är 

grupperingar från olika skolor fördelade.  

Vidare upplever läraren ingen problematik med att undervisa om islam och behöver därmed 

inte undvika att lyfta fram teman. Naturligtvis uppstår det i undervisningen känsliga ämnen 

som berör islam, läraren exemplifierar här homosexualitet och kvinnoförtryck, där dessa 

elever gärna vill undan komma sådana diskussioner. Läraren poängterar att det kan före-

komma fördomar och uppfattningar, där hon har tagit del av att somliga muslimska elever 

inte uppskattar att hon rör vid koranen. Härigenom agerade läraren genom att belysa och 

reda ut olika synpunkter samtidigt som hon i åtanke hade att respektera tron och religionen. 

Målsättningen för religionsundervisningen menar läraren är att arbeta med samtliga religio-

ner samtidigt, eftersom detta ges elever möjlighet att förstå på vilket sätt religionerna för-

knippas med varandra. Läraren menar att då har eleverna fått en förståelse för hur koranen, 

tanakh och bibeln hänger ihop. Vidare finner hennes elever intresse i att knyta an religionen 

till dagens samhälle snarare än att lära sig om religionshistoria, såsom Muhammeds historia.  

Slutligen talar läraren om att eleverna arbetar med nyheter varje vecka och vilket har väckt 

många tankar och funderingar kring IS. Både elever med svensk- och muslimsk bakgrund 

har en vilja att lyfta fram denna fråga. Läraren har dock inte stött på elever som på skolan 
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påstår att alla muslimer är terrorister, utan tvärtom samtliga elever vill försvara sin religion. 

Läraren tillvägagångssätt för att frambringa en annan bild av islam än den media tillhanda-

håller är att denne lärare utgår från UR som material som lyfter samtliga religioner och påvi-

sar diverse perspektiv på religionen. Läraren påpekar i samband med detta att oavsett vad 

läraren visar och läser går vissa elever inte att påverka, detta menar läraren har sin grund i att 

eleverna har en syn som kommer hemifrån som inte går att putsa bort.  

Lärare 4 

Lärare fyra har arbetat som lärare i 15 år, varav 13 år på invandrartät skola. De senaste tio år 

har läraren arbetat med att ta emot nyanlända och är utbildad lärare i svenska som andra-

språk upp till gymnasienivå, samt i samtliga fyra S0-ämnena. Läraren påstår att Landskrona 

är en segregerad stad, men att det börjar bli bättre. Vidare hävdar läraren att 95 % procent av 

skolans elever består av elever med invandrarbakgrund, eller med annat modersmål än 

svenska. En övervägande del av eleverna är muslimer från olika delar av världen. Det bety-

der enligt läraren att elever som delar samma religion exempelvis islam, inte alltid har sam-

ma syn om religionen. Eleverna tolkar dels Koranen annorlunda samt som de är olika radi-

kala. Det innebär enligt läraren att inrikes födda elever i jämförelse med nyanlända har sva-

gare kunskaper om islam och har exempelvis inte läst Koranen. Uppdelningen av “vi” och 

“dem” är enligt läraren inte lika synlig som för några år sedan, och då handlade det mer om 

var ifrån du kommer snarare än vilken religion du tillhör. Numera menar läraren att religi-

onsundervisningen om islam kan påverkas utifrån vilken del av världen individen kommer 

ifrån. Det innebär att det även uppstår än skillnad mellan en muslimsk elev från Balkan, eller 

en muslim från arabvärlden. Detta synsätt tydliggörs när det diskuteras om judendomen och 

islam. De som är arabiskt talande har exempelvis större hot mot Israel än vad elever från 

Balkan har. Fortsättningsvis menar läraren att religionen har en central roll i skapandet av 

“vi” och “dem”, där läraren undervisar elever som är mycket religiösa och förknippar religi-

onen med sin identitet, detta i sin tur har enligt läraren i en stad som Landskrona medfört en 

konkurrens mellan kristna och muslimer. Kristna har därmed i allt större utsträckning börjat 

använda kors, men är egentligen inte mer kristna än vad de var innan.  

 

Läraren finner ingen problematik med att undervisa om islam eftersom islam är ett stort in-

tresse hos denne lärare. Lärarens engagemang och intresse kring islam har bidragit till ele-

vernas motivation till att vilja lära sig. Vidare försöker läraren att bygga upp en relation där 

man är öppen för och nyfiken på andra religioner. Genom att undervisa om andra religioner 
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och samtidigt lyfta fram likheterna, istället för att titta på de stora skillnaderna, i synnerhet 

mellan syskonreligionerna, förblir troligtvis religionen inget hot. Eftersom det på skolan 

förekommer elever som är buddhister, katoliker och ortodoxa påpekar läraren vikten av att 

undervisa likafullt om samtliga religioner. Detta lägger läraren vikt vid eftersom det inte 

skall bidra till någon “vi” och “dem” känsla i klassrummet. Därför undervisar de om islam 

samtidigt som de lyfter fram likheterna mellan religionerna, exempelvis genom att rita upp 

alla fem världsreligionerna och utifrån det följa heliga dagar, för att vidare fördjupa sig i 

ämnet. I det fallet menar läraren att likheterna betonas genom att eleverna får se hur lika vi 

egentligen är, att Jesus är med i Koranen, men att han heter Isa, eller att Abraham heter Ibra-

him. Vidare menar läraren att de elever hon undervisar, inte har ett negativt synsätt gentemot 

kristendomen, däremot har de svårt att förstå innebörden av treenighetsläran.  

 

De frågor som berör media och medias roll har läraren besvarat genom att hävda att de 

gemensamt till stor del arbetar med nyhetsrapporteringar . Eleverna och läraren tittar vidare 

på vad som inträffat i världen, samt studerar källkritik. De muslimska eleverna har en stor 

förståelse för att alla muslimer inte tillhör IS, och att talibaner i Afghanistan inte agerar sunt, 

och vill gärna påpeka detta. De har däremot ingen förståelse för karikatyrer av Muhammed, 

där är läraren väldigt noggrann med att lyfta fram att Jesus sattes i blöja. I frågan om läraren 

försöker ge eleverna en annan bild än den media visar, besvaras frågan kortfattat: “jag har 

redan en annan bild framför mig i klassrummet varje dag, men det är såklart att jag gör”. 

Läraren hävdar att en stor fara är om eleverna endast utgår från den mediala bilden, då un-

dervisningen riskerar att bli enformig, och att eleverna genom den mediala bilden generali-

serar islam, vilket i sin tur beror på deras svaga kunskaper om islam. Läraren menar här att, 

elever med svensk bakgrund jämförelsevis med muslimska elever inte har densamma kun-

skap om islam. Det är därför viktigt att diskutera olika tolkningar, eftersom eleverna har 

olika förutfattade meningar och fördomar med sig i bagaget, menar läraren.  

Fortsättningsvis menar läraren att svenska elevers kunskap om islam kan utvecklas om de 

blandas med de muslimska eleverna, har de aldrig träffat eller pratat med en muslim kan det 

upplevas som udda.  

Lärare 5  

Lärare fem har arbetat som lärare i 17 år och är examinerad SO- lärare, där läraren är behö-

rig med 20 poäng i religionskunskap. Skolan som läraren är verksam i är ett resultat av att 

kommunfullmäktige beslutade att bygga högstadieskolor ute i ytterområdena. Läraren menar 

-att eleverna på 1990-talet gick i skolor inne i staden. Denna politik medförde att det upp-
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stod ett ”vi” och ”dem” eftersom elever från staden och elever från ytterområdena inte förde-

lades. Om detta har en påverkan i undervisningen kan inte läraren yttra sig om, då läraren 

inte har arbetat i en stadsskola. Eleverna från ytterområdena upplevde en misstänksamhet 

mot övriga elever som gick på skolor inne i staden.  

Enligt läraren existerar inte denna uppdelning i samma utsträckning, då det blir alltmer po-

pulärt att placera elever från staden ute i byarna. I nuläget finns även förberedelseklasser på 

skolan. Här påpekar läraren att det mellan majoritets- och minoritetsgruppen inte finns en 

jämn fördelning.  

Om läraren jämför islam med övriga religioner antyder läraren att islam är den religion som 

eleverna har mest förutfattade meningar om, framförallt kring kvinnosynen. Eleverna med 

svensk bakgrund har haft svårt att begripa syftet med slöjan och införde en ”kepsreligion”, 

vilket enligt eleverna innebar att keps skulle tillåtas i klassrummet. För dessa elever var is-

lam ett omdiskuterat ämne där diskussioner kring slöjan på något vis kunde provocera, där 

de menar att slöjan står för kvinnoförtryck. Vidare menar läraren att detta har tystnat och att 

eleverna idag inte upplever någon problematik med slöjan, eftersom att slöjan har blivit en 

del av vardagen, även ute i byarna. Därefter hävdar läraren att religionen därmed spelar en 

viktig roll i skapandet av ”vi” och ”dem”, då det är en del av människans identitet. Som reli-

gionslärare är det enligt den intervjuade läraren väsentligt att lägga fokus vid, att försöka 

överbrygga ”vi” och ”dem”. Detta genom att ha ett arbetsområde där samtliga syskonreligi-

oner jämförs. Därigenom skall eleverna få en förståelse för hur religionerna hänger ihop, 

istället för att avdramatisera religionen. Läraren menar att massmedia har en funktion att 

avdramatisera religioner, där olikheter istället för likheter betonas.  I klassrummet har lära-

ren och eleverna gemensamt diskuterat terrorism i allmänhet och argumenterar för IS, dock 

inte i den bemärkelsen att eleverna är fördömande mot religionen. De ser snarare IS som en 

extrem grupp, och extrema grupper förekommer inom alla religioner. Slutligen hävdar lära-

ren att religion i nuläget för eleverna är ett exotiskt ämne, eftersom de enligt läraren inte 

lever i religionen idag. Detta beror främst på vårt sekulariserade samhälle.  

Lärare 6 

Läraren har varit verksam som lärare i tio år, och har religion som huvudämne. Läraren talar 

om att klasser från andra skolor förflyttades till en annan skola, det vill säga den skola lära-

ren är verksam i. Klasserna som kom splittrades inte, utan de fick stanna kvar i sina gruppe-

ringar. Det innebär att det var ganska många invandrarelever som kom och fick gå kvar i 

sina gamla klasser. Detta bidrog enligt läraren till att det skapades ett ”vi” och ”dem”, klass 
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mot klass, där kulturskillnader krockade i en plats som skolan. Däremot är det ingenting som 

uppmärksammas religionsundervisningen.  

Religionen har en betydelse av " är enligt läraren betydelsefull dels för att minska fördomar 

men också för att sprida kunskaper om olika livsåskådningar. Detta hjälper att utveckla ele-

vers förståelse för andras människors sätt att leva samt tänka. Läraren undviker inte att lyfta 

fram något, och problematiserar inte undervisningen om islam, utan den centrala utgångs-

punkten är att förena religionerna i undervisningen. Detta eftersom att eleverna tror att det 

finns stora skillnader inom syskonreligionerna.   

Vidare nämner läraren att förutfattade meningar kan förekomma i undervisningen när lära-

ren påbörjar ett avsnitt/ eller ett område som islam. Härigenom möter läraren olika synsätt, 

då elever som säger sig vara troende muslimer har en felaktig uppfattning av religionen. En 

annan synvinkel läraren bemöter är att elever med svensk bakgrund har förutfattade mening-

ar kring muslimer, som är vinklat från media. Enligt läraren är förutfattade meningar och 

fördomar viktiga att lyfta fram för att motverka diskrimineringar. Läraren menar dessutom 

att de värderingar man har hemifrån kan krocka på en plats som skolan. 

De metoder läraren utgår från när islam diskuteras i media är att påvisa andra fundamentalis-

tiska rörelser som motpoler, för att förtydliga att det inte endast är islam såsom media oftast 

vinklar det. Att poängterar det faktum att grundtankarna inom islam inte förknippas med 

fundamentalistiska tankar är en aspekt som läraren gärna vill lyfta fram. För att motivera alla 

elever använder sig läraren av olika tillvägagångssätt genom att, exempelvis variera arbets-

formerna allt från filmklipp till genomgångar i syfte att variationen skall bli entusiasmerat 

för eleverna. De som eleverna finner mest intressant är att gå igenom grundtankarna, de fem 

pelarna då de kan relatera till tidigare kunskaper. Läraren hävdar dessutom att det är väsent-

ligt att exemplifiera verklighetshändelser som aktuella händelser samtidigt som det enligt 

läraren är viktigt att avgränsa sig till centrala innehållet. Det innebär att öka eleverna förmå-

gor att kunna resonera, se samband samt likheter/skillnader i religionerna.   

6.2 Resultat utifrån frågeställningarna  
1) Hur upplever religionslärare en ”vi” och ”dem” – känsla mellan muslimska och icke- 

muslimska elever, i samband med undervisningen om islam? 

Samtliga lärare bekräftade att religionen har en väsentlig roll i skapandet av ”vi” och ”dem”.  

Fem av lärarna hävdar att religionen spelar roll i den bemärkelsen att den förknippas med 

ens identitet. Lärare sex anser att religionen har en betydelse eftersom den kan upplevas som 
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främmande och att det därmed förblir en rädsla för det annorlunda. Samtliga intervjuade 

lärare menar att alla religionslärare bör arbeta med att försöka överbrygga ett ”vi” och 

”dem” tänkande. I frågan om segregationen i staden har påverkat religionsundervisningen 

har vi tagit del av diverse svar. Lärare fyra besvarade frågan genom att indikera att staden 

Landskrona är en segregerad stad, däremot är uppdelningen mellan ”vi” och ”dem” inte lika 

synlig som för några år sedan.  Lärare ett och lärare två talar om att en tydlig uppdelning av 

”vi” och ”dem” inte förekommer på deras skola, då majoriteten av eleverna är muslimer. 

Däremot förutsätter lärare två att ett ”vi” och ”dem” tänk förekommer på andra skolor i 

Landskrona. Vidare menar lärare tre och lärare sex att en uppdelning av ”vi” och ”dem” för-

stärktes när klasser från andra skolor förflyttades till den nya skolan. Härigenom uppstod en 

kulturkrock bland minoritets- och majoritetsgrupper. Klasserna som kom splittrades inte och 

därmed fördelades inte elever från majoritet - och minoritetsgrupper. Lärare fem besvarade 

frågan genom att exemplifiera ”vi” och ”dem” tänkandet mellan elever från högstadieskolor 

i ytterområdena samt elever från högstadieskolor inne i staden. Sammanfattningsvis upple-

ver samtliga intervjuade lärare att det inte förekommer ett tydligt ”vi” och ”dem” tänkande i 

religionsundervisningen om islam, däremot finns det problematik om att förutfattade fördo-

mar kring islam som eleverna besitter kan bidra till att ”vi” och ”dem” uppstår.  

Problematiken med att undervisa om islam förekommer på olika sätt hos de intervjuade lä-

rarna. Lärare ett och lärare två upplever att en problematik som kan uppstå är att eleverna 

som de undervisar i besitter starkare kunskaper och förståelse för islam, än läraren själv. 

Detta menar lärare ett och två frambringar en osäkerhet, vilket gör att de får avstå från den 

professionella rollen och låta eleverna inta ledarrollen. Lärarna upplever här en problematik 

då elevernas tolkningar om islam inte kan ifrågasättas av lärarna eftersom de inte kan yttra 

sig om vad som är rätt eller fel, exempelvis vad som står i Koranen. Problematiken kan dock 

också vara till en fördel för lärarna eftersom lärare ett och lärare två använder sig av mus-

limska elevers kunskaper kring islam, för att förstärka islamundervisningen. Lärare tre där-

emot finner inga komplikationer med att undervisa om islam, men kan uppleva att känsliga 

ämnen uppstår till exempel homosexualitet och kvinnoförtryck. Lärare fyra finner heller 

ingen problematik med att undervisa om islam, tvärtemot finner läraren ett stort intresse för 

ämnet. Detta leder därmed till att elevernas motivation ökar. I likhet med lärare tre och fyra, 

finner lärare fem och sex inga svårigheter i att undervisa om islam. De poängterar däremot 

vikten av att lyfta fram eventuella fördomar för att motverka diskriminering. Sammanfatt-

ningsvis undviker ingen av de intervjuade lärarna att lyfta fram något i deras undervisning 
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om islam, istället lägger samtliga lärare fokus vid att betona likheterna snarare än skillna-

derna, då centrala budskapet är densamma i alla syskonreligioner. Genom att lyfta fram lik-

heterna menar samtliga lärare, att religionen kan vara till hjälp att en ”vi” och ”dem” känsla 

inte uppstår i klassrummet. Tydligast av dessa är lärare två som hävdar att en viktig ut-

gångspunkt är att påvisa likheter och skillnader, inte endast om religionerna men också inom 

religionerna. 

Alla intervjuade lärare konstaterar att elevernas fördomar och förutfattade meningar före-

kommer i islamundervisningen. Lärarna menar att fördomar förekommer bland såväl mus-

limska som svenska elever. Lärare ett menar att muslimska elever känner sig marginalisera-

de i samhället snarare än i skolan. De muslimska elever som lärare ett undervisar i kan också 

ha fördomar gällande judendomen, vilket läraren uppmärksammar när de diskuterar juden-

domen och islam.  Lärare två påpekar att samtliga av lärarens muslimska elever menar att 

medias bild av islam är felaktig och vill gärna påpeka detta. Lärare tre menar att elever med 

svensk bakgrund, som inte har förkunskaper om islam inte är fördomsfulla utan mer nyfikna 

på religioner. Däremot menar denne lärare att muslimska elever kan vara fördomsfulla och 

att dessa menar att läraren inte kan röra Koranen. Lärare fyra menar däremot att elever med 

svensk bakgrund inte har densamma kunskap som muslimska elever har. Å andra sidan re-

dogör läraren för att fördomar kan förekomma bland elever som delar samma religion, i det-

ta fall islam. Här menar läraren att muslimska inrikes födda elever i jämförelse med nyan-

lända har sämre kunskap om islam, och tolka på så sätt religionen annorlunda. Dessutom 

menar läraren att religionsundervisningen om islam kan påverkas utifrån vilken del av värl-

den eleven kommer ifrån, det är skillnad med en muslimsk elev från Balkan och en mus-

limsk elev från arabvärlden.  Lärare fem menar att elever med svensk bakgrund för några år 

sedan fann en svårighet att begripa syftet med slöjan, och det kunde provocera undervis-

ningen om islam. Idag menar läraren att det har tystnat då slöjan blivit en del av vardagen. 

Lärare sex bemöter svenska elever som har förutfattade meningar om islam utifrån vad me-

dia visar, vilket enligt läraren kan vara en stor fara.  

2) På vilket sätt tillämpas media i samband med religionsundervisningen om islam? 

Samtliga intervjuade lärare använder medier kritiskt i undervisningen om islam, eftersom 

mediernas betydelse i samhället är central. Två av sex lärare anser att de inte behöver ge en 

annan bild av islam eftersom att eleverna redan har en annan syn på islam, dock påpekar de 

att media skall lyftas fram i syfte om att motverka den skeva verklighetsskildringen, som 

finns om islam. Övriga fyra lärare menar att en annan bild än medias behövs lyfta fram då 
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massmedia bidrar till att forma indirekta erfarenheter. Tydligaste av dessa intervjuer är lära-

re sex som lyfter fram andra fundamentalistiska rörelser som motpoler inom alla religioner, 

såväl kristna- fundamentalister som islamistiska. Lärare ett bedriver istället sin undervisning 

gällande media och islam genom att eleverna får en fördjupningsuppgift, där de under en 

veckas tid skall granska hur islam skildras i media.  

7 ANALYS 

I detta kapitel redovisas sammanfattningen av de utvalda intervjuernas slutsatser samt vår 

sammanställning av det resultat som presenterats vid läsningen av dem. Underrubrikerna 

har namngetts efter de fyra olika teman som intervjuerna har analyserats efter, (1) ”vi och 

dem”, (2) medias bild av islam, (3) muslimska - och icke muslimska elever och (4) lärarens 

upplevelse i islamundervisningen.  

7.1 ”Vi” och ”dem” 
Landskrona är en stad som länge har associerats med stora sociala problem, detta har bidra-

git till en segregation där barn med svensk- och invandrar bakgrund sällan integreras med 

varandra. Det faktum att blandade områden under senaste årtiondena minskat har förstärkt 

segregationen i staden. Eftersom att Landskrona under flera år mottagit många invandrare, 

har fiendskap mellan nya och gamla invånare uppstått.
147

 Forskaren Susanne Urban diskute-

rar varför vissa bostadsområden får dåligt rykte, en faktor kan vara att området i fråga saknar 

invånare med svensk bakgrund. Detta får sina negativa konsekvenser då till exempel välbär-

gade människor flyttar ut, och det i sin tur innebär att skolorna får sämre resultat och sociala 

problem. Om bostadsområdena istället består av både invånare med utländsk bakgrund och 

svenskar, kan svenskars närvaro bidra till att bilda det kulturella kittet som troligtvis ska 

hålla ihop samhället.
148

 

Lärare fyra bekräftar att Landskrona är en segregerad stad som i nuläget är under förbättring. 

Anledningen till segregationen i staden menar Harju främst beror på boendesegregationen, 

som har resulterat i att möten mellan människor från olika kulturer inte sker i den utsträck-

ning som det behövs, detta har skapat ett tankesystem som, ”vi” och ”dem”.
149

 Den bakom-

liggande faktorn menar Harju beror på att medierapportering och skvaller är de starkaste 

anledningarna till indirekta erfarenheter i Landskrona. Detta menar Harju bidrar till att 
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människorna känner otrygghet, vilket innebär att de begränsar sin rörlighet i staden, det vill 

säga att majoritets- och minoritetsgrupper känner en rädsla för det främmande.
150

 Otrygghe-

ten i staden förstärks av insändarskribenter som bor i staden. En insändarskribent uttrycker 

sig på följande sätt:  

Om jag hade varit näringsidkare eller flyttbenägen och boende på annan ort, hade jag 

aldrig satt min fot här... Även media måste ta sitt ansvar i detta problem, om man kan 

låta dessa rötägg uttala sig på en helsida i tidningen om hur de tycker det är coolt att slå 

ner svenskar... Hur skulle det vara om ni gjorde ett reportage om vad invånarna tycker i 

Landskrona tycker om situationen. Eller det vågar det kanske inte skrivas om med räds-

la för att verka för främlingsfientliga?
151

  

Ungdomar med utländsk bakgrund beskrivs som roten till stadens problem. Olika stigmati-

seringar som personer med utländsk härkomst utsätts för har enligt Harju sin grund i makt-

förhållandet mellan grupper i samhället. Said menar att maktordningen mellan Västerlandet 

och Österlandet, bidrar till att människor kategoriseras utifrån stereotyperna svenskar och 

utlandsfödda där det är ”vi”, svenskar som skall göra att ”dem”, utlandsfödda integreras i 

samhället. Väst skildras som exempelvis, framåtsträvande, normala och demokratiska, vilket 

ställer Orienten till att vara bakåtsträvande, odemokratiska, brottslingar och annorlunda.
152

 

Brune menar vidare att ordet ”invandrarkille” ofta förknippas med kriminalitet, förortsgäng 

och arbetslöshet. Brune hävdar att det beror på att nyhetsmedierna visar en bild av unga män 

med invandrarbakgrund i de sammanhangen.
153

 Brune nämner detta som mörk magi. Hon 

menar att denna mörka magi skapar en känsla av otäckhet och obehag gentemot invandrare. 

Vidare påpekar Brune att nyhetsjournalistiken kring invandring och integration, rasism och 

främlingsfientlighet leder till att människan bildar en uppfattning som inte stämmer överens 

med verkligheten. Denna uppfattning anser Brune många gånger är okunnig eller ytlig, detta 

i sin tur innebär att möjligheterna till att bygga upp ett demokratiskt och mångkulturellt 

samhälle olyckligtvis försämras.
154

 

Vidare nämner lärare fyra att segregationen i en stad som Landskrona medfört en konkur-

rens mellan kristna och muslimer. Dessa förknippar tydligare sin identitet med religionen, 

där exempelvis kristna i allt större utsträckning börjar använda kors, men är i själva verket 

inte mer kristna än vad de var förr. Detta kan bero på att de europeiska attackerna mot isla-
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mistiska områden i form av korståg och kolonialism har bidragit till att islamvärlden tagit 

avstånd från kristna minoriteter.
155

 Powell menar dessutom att man associerar offer med 

kristendomen och terrorister med islam, vilket resulterar i att muslimer blir ett hot mot krist-

na i Amerika. Hennes studie påvisar att dikotomin, det goda och det onda förekommer när 

kristendomen representeras som ”bra” och islam för ”ondska”.
156

 Likaså som hotet förblir i 

Amerika, har ett hot i Sverige och Europa skapats. Denna konkurrens mellan, det ”goda” 

och det ”onda” mellan olika religioner, kan relateras till Lundberg i Salonens antologi, som 

hävdar att det i Sverige och i Landskrona finns en skillnad med att vara en ung muslim och 

en ung katolik. Lundbergs förklaring till detta påstående beror främst på att katolicismen 

ligger närmare den svenska religiösa traditionen, än islam. Dessutom påpekar Lundberg att 

tidigare forskning påvisar att religionen har en signifikant roll eftersom att religionen, i syn-

nerhet för invandrargrupper kan bli en viktig identitetsmarkör.
157

 Detta kopplar vi till samt-

liga lärare som indikerar att religionen har en viktig roll i maktförhållandet mellan olika 

grupper i samhället. Det tydligaste exemplet är lärare ett som fastställer att de elever läraren 

bedriver undervisningen i, i första hand ser sig som pojke eller flicka, och i andra hand för-

knippar sin identitet till religionen, i detta fall till islam. Lärare tre påstår också att religion 

har en central roll i skapandet av ”vi” och ”dem” eftersom det kan upplevas som främmande 

och annorlunda, därigenom betraktas religionen som en exotisk företeelse, vilket enligt Said 

har skapat en uppdelning mellan Västerlandet och Österlandet.
158

 Detta går också att sam-

manlänka till lärare fem som menar på att religionsundervisningen idag blir mer exotisk ef-

tersom eleverna inte lever i religionen, detta har enligt läraren att göra med att religionen 

ligger utanför vårt sekulariserade samhälle.  De skillnader som uppstår vid uppdelningen av 

”vi” och ”dem” skapar en segregation, därför anser lärarna att det av högsta grad är väsent-

ligt att arbeta med att försöka överbrygga ett ”vi” och ”dem” tänkande. Samtliga lärare an-

tydde att en uppdelning av ”vi” och ”dem” inte förekommer i lika stor uträckning som förr. 

Lärare tre och lärare sex lyfter båda fram att en ”vi” och ”dem” uppdelning uppstod när 

klasser från skola x förflyttades till en ny skola. De klasser som flyttades fick gå kvar i sina 

grupperingar, vilket innebär att majoritetsgrupper och minoritetsgrupper inte fördelades. 

Enligt vår mening blir en blandning av elever med olika erfarenheter och etnicitet, i en insti-

tution som skolan, en förutsättning för integration i samhället. Vidare kan en ”vi” och ”dem” 

känsla uppstå i klassrummet när det dyker upp diskussioner i undervisningen om islam. Det-
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ta eftersom fördomar och förutfattade meningar förekommer, bland såväl minoritetsgrupper 

som majoritetsgrupper. I detta sammanhang menar Jacobsen att lärarens uppdrag i en mång-

kulturell klass är att uppmärksamma vilken roll mänskliga rättigheter skall spela för klassens 

gemenskap och vilken hänsyn läraren skall ta till kulturella normer när denne undervisar i ett 

mångkulturellt klassrum.
159

 Detta bekräftas hos lärare tre som i första hand utgår från att ta 

hänsyn till att läraren skall bedriva en undervisning som består av elever med olika bak-

grunder, för att ingen skall känna sig åsidosatt. 

7.2 Medias bild av islam 

Samtliga intervjuade lärare använder på något vis media i islamundervisningen, därför är 

den övergripande frågan vi ställer oss, vilken bild media egentligen ger av islam? Liksom 

McQueeney förutsätter även vi att det bör ställas frågor såsom, var dessa bilder och uppfatt-

ningar som media redovisar kommer ifrån. Därifrån bör vi utgå från att ta reda på hur urval 

och nyheter sker, och vara källkritiska genom att söka förståelse för vad det är som gör att 

en artikel har en betydelse.
160

 Otterbeck & Bevelander hävdar att ungdomar i Sverige lever i 

ett medieklimat, vilket enligt forskningsrapporter inte är speciellt positiva till islam. I ny-

hetsmedia, läromedel och populärkultur framkommer ofta onyanserade skildringar av islam. 

Vidare påpekar Otterbeck & Bevelander att Orientalismen till stor del är en bakomliggande 

faktor till de onyanserade skildringarna som framställs. 
161

 Hvitfelt menar att en negativ bild 

av islam oftast förknippas med terrorism och våld, vilket varit omdiskuterat tema i TV-

inslagen, och denna bild kan påverka människors attityder i negativ riktning.
162

 Även Powell 

menar att islam tagit stor plats i media, men att detta i allt större utsträckning skett efter ter-

rorattentaten mot World Trade Center den 11 september 2001 då polariseringen mellan 

kristna och muslimer ökade.
163

 Larsson lyfter i sin bok fram den italienske politikern Silvio 

Berlusconi. Liksom Powell menar Berlusconi att det existerar en skillnad mellan ”vi” och 

”dem”, detta påstående lyftes fram av Berlusconi efter den 11 september. Han redogör för 

följande:  

Vi kan inte placera alla civilisationer på samma nivå. Vi måste vara med-

vetna om vår överlägsenhet, om den västerländska civilisationens över-

lägsenhet. Västerlandet kommer att fortsätta at ”förvästliga” och under-
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kuva andra folk. Vi har redan lyckats göra detta med kommunistvärlden 

och en del av den muslimska världen 26 september 2001.
164

 

 

Berlusconis ord är ytterligare en förklaring av, och en påminnelse om att Saids teori kring 

orientalism, förekommer än idag.
165

 Med bakgrund av detta vill samtliga lärare betona likhe-

terna mellan religionerna för att precisera det Larsson menar, att samtliga religioner kan lig-

ga till grund för både fred och samexistens men också för våld och förtryck. Det är viktigt 

att ha en vetskap om att en religion, exempelvis islam kan användas för att beskriva kvinno-

förtryck samtidigt som islam kan användas för att markera att alla människor oavsett, kön, 

social status eller hudfärg är likvärdiga inför Gud. Trots denna förståelse, är det vanligt fö-

rekommande att religionen i media används för att förklara olika företeelser, i den bemärkel-

sen att media har en tendens att påpeka individens religionstillhörighet och kulturella bak-

grund.
166

 Massmedia har en tendens att behandla islam som ett entydigt fenomen, som oftast 

står i motsats till det som är ”normalt västerländskt”. Detta innebär att muslimer, det vill 

säga Orienten, i relation till Västvärlden förblir ”det annorlunda” och bidrar därigenom till 

att Orienten blir allt det som Västvärlden inte är.
167

 Utifrån detta perspektiv menar lärare två 

att de muslimska eleverna finner ett stort intresse att diskutera medias roll kring islam, då de 

gärna vill redogöra för vad islam egentligen står för. Lärare ett använder även media till 

hjälp för att få en inblick i den felaktiga bilden av islam som tillskrivs. Att studera media i 

undervisningen anser Odenstad är betydelsefullt för eleverna, i detta sammanhang ges möj-

lighet att utveckla det kritiska tänkandet, samtidigt som det är viktigt att lyfta fram frågan 

huruvida medias framställningar av religioner påverkar individens egen tolkning av olika 

religioner.
168

 

McQuenney redogör för att de intervjuade amerikanska eleverna i hennes studie inte är upp-

lysta om händelserna i arabvärlden, vilket resulterar i att förutsättningarna gör det betydligt 

mer problematiskt för lärare att föra en öppen dialog om islamofobi då en rädsla uppstår 

inför det annorlunda, samt främmande.
169

 I jämförelse med lärarna i McQueeneys studie 

arbetar våra intervjuade lärare på ett annat vis. För att motverka rädslan för det främmande 

arbetar samtliga lärare med att lyfta fram likheterna. Tydligaste exemplet är lärare sex som 
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utgår från den abduktiva metoden, genom att arbeta med olika källor och därigenom visa 

fundamentalistiska rörelser som motpoler inom alla religioner, detta för att exemplifiera att 

dikotomin både gott och ont förekommer inom alla religioner, och inte enbart inom islam.  

Elbhi menar vidare att det som lärare idag är oerhört viktigt att reflektera över hur exempel-

vis kriget mot IS och övervakningen av misstänkta terrorister påverkar elevernas förförståel-

se i klassrummet. Elbhi menar därför att ett kritiskt tänkande av högsta grad är väsentligt att 

uppmuntra samtidigt som lärarens uppgift kontinuerligt är att påvisa att mångfald är något 

positivt. Ett exempel på detta är lärare fyra som gemensamt med eleverna studerar informa-

tion som behandlar olika händelser i världen, till exempel övervakningen av IS, i dessa 

sammanhang använder sig de även av källkritik. Lärare fyra hävdar att det är stor fara om 

man utgår från den mediala bilden, eftersom undervisningen tenderar att bli enformig. Enligt 

Elbhi framställs muslimer som en homogen grupp där terrorism och kvinnoförtryck före-

kommer. Lärare fyra menar i likhet med Elbhi att dessa representationer i sin tur kan leda till 

att unga och lättpåverkade sinnen frambringar okunskap som leder till missförstånd och hat 

samt att man generaliserar islam. Undervisningen bör därför enligt lärarna baseras på det 

övergripande fågelperspektivet, det vill säga makroperspektivet. Detta betyder att eleverna 

skall utgå från helheten, och inte endast delar av den, alltså det media frambringar.
170

  

7.3 Muslimska - och icke muslimska elever  

I lgr11 framgår att skolan skall främja förståelse för andra människor och värna olika för-

mågor hos alla individer, och vidare sträva efter att arbeta för en kulturell mångfald. Främ-

lingsfientlighet och intolerans bör därför bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser.
171

 Larsson menar att frågor om islamfobi i religionsundervisningen är betydelsefullt 

att lyfta fram då skolan är en mötesplats mellan muslimska - och icke muslimska elever. 

Detta är enligt Larsson framförallt viktigt att betona i ett samhälle där människor av mus-

limsk bakgrund har blivit allt mer segregerade.
 172

 Det är därför enligt vår mening viktigt att 

ha förförståelse för att människor inte lever på liknande sätt som vi gör i Sverige, denna 

aspekt är speciellt viktig att ta hänsyn till i religionsundervisningen där likheterna mellan 

religioner får chans att lyftas fram. På så sätt ges möjlighet att skapa en förståelse för var-

andra och därmed komma varandra närmare. Samtliga lärare hävdar att förutfattade fördo-

mar förekommer i undervisningssammanhang om islam, då elevers uppfattning påverkas av 
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de fördomar som samhället har eller hemifrån. Barnets tidiga upplevelse i livet sker i den 

primära socialisationen. Den primära socialisationen sker således i primärgrupper där med-

lemmarna i gruppen har en närstående kontakt, såsom familj, vilka individen växer upp med, 

och påverkas av. Det handlar således om den första socialiseringsprocess som barnet ge-

nomgår, här skapas ett habitus i familjen som påverkar hur man skall tänka och orientera sig 

i den sociala världen.
173

  

 

Fördomar bör naturligtvis, enligt vår mening, bemötas i undervisningen. En grundregel är att 

läraren skall försöka uppnå ett öppet klassrumsklimat som inte tillåter kränkningar och 

diskriminering av några elever.
174

 Lärare fyra menar att det är viktigt att diskutera olika syn-

punkter och olikheter, detta eftersom att eleverna har olika erfarenheter med sig i bagaget, 

oftast fördomar som är viktiga att ta upp. Larsson menar att detta fenomen tydliggörs i ett 

klassrum där flera elever har sin bakgrund i muslimska traditioner.
175

 Detta bekräftar lärare 

fyra som påpekar att majoriteten av eleverna är muslimer från olika delar av världen. Det 

betyder enligt läraren att de elever som delar samma religion, exempelvis islam, inte alltid 

har liknande tolkningar om religionen. Eleverna tolkar Koranen annorlunda och är olika 

radikala, dessa olikheter kan bidra till konflikter och spänningar i klassrummet, inte enbart 

mellan icke-muslimska elever, och muslimska, utan också bland elever som delar samma 

religion. I dessa sammanhang menar Larsson att det som lärare är nödvändigt att kunna 

motväga olika tolkningar förstå det utifrån sin riktiga teologiska idéhistoria. Läraren bör här 

vara kunnig och lyhörd för att vägleda eleverna till att åstadkomma en förmåga att diskutera, 

problematisera och kontextualisera religionen.
176

 Vi anser att lärare fyra med sitt arbetssätt 

kan leva upp till dessa förväntningar då läraren inte finner någon problematik med att un-

dervisa om islam, eftersom det är ett ämne som eleverna ser att läraren känner sig trygg 

med. Eleverna lärare fyra undervisar har exempelvis ingen förståelse för karikatyrer av Mu-

hammed, i detta sammanhang kan läraren möta elevernas uppfattning genom att exemplifie-

ra med att Jesus sattes i blöja.  Lärare ett upplever däremot att det bland muslimska elever 

förekommer förutfattade meningar om judar, vilket enligt läraren kan upplevas som en ”vi” 

och ”dem” känsla. En ”vi” och ”dem” känsla är således inte närvarande bland kristna och 

muslimer i lärarens fall. Däremot upplever de muslimska eleverna att de känner sig margina-
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liserade i samhället, då eleverna hävdar att ” /…/ alla tror att alla muslimer är terrorister”.
177

 

Detta menar Darvishpour & Westin kan förklaras att invandrares marginalisering kan stå i 

relation till deras utanförskap, segregering samt sociala problem utifrån ”kulturella sär-

drag”.
178

 Detta kan analyseras utifrån Bourdieus tankar kring det sociala rummet som utgörs 

av olika fält där Bourdieu menar på att grupperna existerar i relation till varandra och endast 

i kraft av ömsesidiga likheter och olikheter. Vidare menar Bourdieu att de individer som har 

liknande intressen och värderingar i större utsträckning kan komma överens och förenas.
179

 

Detta tror vi kan vara en anledning till varför elever med muslimsk bakgrund upplever att de 

känner sig marginaliserade i samhället.  

Lärare sex bemöter förutfattade meningar i undervisningen om islam när de påbörjar ett av-

snitt eller område. Det kan vara förutfattade meningar från muslimer som säger sig vara tro-

ende men har en felaktig uppfattning av islam, eller elever med svensk bakgrund som har 

förutfattade meningar kring muslimer, vilka är vinklat från media. Läraren talar vidare om 

att det inte spelar någon roll hur mycket kunskap läraren förmedlar då eleverna har en syn 

som bildats hemifrån. Hur en individ agerar och påverkas i olika situationer förknippas med 

den primära- och den sekundära socialisationen.
180

 Furseth och Repstad, menar att socialisa-

tionen blir effektivast när barn lär sig från sina föräldrar, det vill säga från den primära so-

cialisationen.
181

 Här finner vi ett samband som går att knyta an till Bourdieu, som menar att 

habitus strukturera alla framtida upplevelser. Det innebär att habitus förändras genom nya 

erfarenheter därav fungerar habitus som ett tankeverktyg.
182

 Av denna anledning kan det 

precis som lärare sex påstår vara svårt att putsa bort en uppfattning och tolkning som här-

stammar hemifrån. Vi menar att det kan bli problematiskt om en elev har en bild av islam 

som förknippas med exempelvis terrorism och kvinnoförtryck, som kommer hemifrån. Det 

är såldes svårt för barn och ungdomar att inte vara influerade av de äldres inlärda övertygel-

ser, vilket kan resultera till att barnen och ungdomarna får en svårighet med att bryta detta 

mönster.  

Lärare fyra menar att de muslimska elever läraren undervisar i inte har ett negativt synsätt 

gentemot kristendomen, däremot har de svårt att förstå innebörden av treenighetsläran.  
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Ur ett islamiskt perspektiv är varken judendom eller kristendomen falska religioner, enligt 

Samuelsson har muslimer svårt att acceptera treenighetsläran, men att muslimer i övrigt hål-

ler med om flera kristna uppfattningar. Läraren menar vidare att svenska elever i jämförelse 

med muslimska elever inte har samma kunskap om islam, och har olika förutfattade me-

ningar. Det är därför viktigt att diskutera olika tolkningar. Fortsättningsvis menar läraren att 

svenska elevers kunskap om islam kan utvecklas om de blandas med de muslimska eleverna, 

har de aldrig träffat eller pratat med en muslim kan det upplevas som annorlunda, vilket Ot-

terbeck också antyder då han menar att elevens sociala situation och bakgrund är väsentlig 

att ta hänsyn till, för att förstå eleven.
183

 Detta kan vidare motverka att bilden av islam och 

muslimer i svensk opinion ofta präglas av att islam uppfattas som en motpol till det som ”vi” 

står för. Att endast utgå från att ”vi” är de goda, att ”vi” står för jämlikhet och demokrati, 

medan muslimer betraktas som odemokratiska, patriarkala och annorlunda.
184

 Enligt vår 

mening ökar det elevernas attityd till det främmande och annorlunda där dessa förblir positi-

va om en interaktion mellan olika grupper sker.  

Vidare hävdar lärare två att elever med svensk bakgrund utgår från den mediala bilden, ele-

verna får i ett sådant tillfälle enligt läraren möjlighet att frambringa deras förförståelse gäl-

lande islam och media för att vidare argumentera för deras egen uppfattning med hänsyn till 

att nedvärderande kommentarer inte är acceptabla. De muslimska eleverna å andra sida har 

en mer nyanserad bild av islam, de påstår att medias rapportering är felaktiga, och vill där-

med lyfta fram en annan bild av islam. Anledningen till varför eleverna vill förmedla en an-

nan bild än den media tillhandahåller, kan relateras till Otterbeck och Bevelander som häv-

dar att muslimer känner ett obehag i hur islam skildras i media och bemötandet dem får i 

stort.
185

  

I likhet med lärare fyra och lärare två anser lärare tre att svenska elevers kunskap är ytlig, 

det vill säga att de inte har kunskap om religionens bakgrund, i detta fall islam. Den ytliga 

kunskapen behöver inte endast baseras på media. Att lägga fokus vid årtal, eller att ha en 

kännedom om att en muslim ber fem gånger om dagen ger enligt Larsson inte en helhetsför-

ståelse för religionen. Han nämner vidare detta som ”frågesportskunskaper”, där han påpe-

kar att det istället är viktigt att lägga tonvikt vid att förklara och få en förståelse för varför en 

muslim ber fem gånger om dagen.
186

 Denna kunskapssyn är något vi ställer oss bakom, då vi 
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återigen kan hänvisa till fågelperspektivet som syftar till att ge en helhetsbild av religionen, 

inte enbart islam, utan också för resterande världsreligioner.
187

  

En alltför avvikande klädsel väcker ofta en uppmärksamhet. Detta bekräftar lärare fem som 

menar att de svenska eleverna ansåg att slöjan var främmande och underlig. Det är däremot 

åsikter som idag har tystnats ner, den bakomliggande faktorn kan läraren inte redogöra för 

till fullo. Läraren antar att rädslan för ”dem” inne i staden bidrog till att det främmande ska-

pade en osäkerhet. Numera, har slöjan blivit en vardag där det finns elever på skolan som 

bär slöja. Detta menar läraren kan vara en bidragande faktor till att de svenska eleverna i 

större grad fått förståelse för klädseln. Otterbeck menar att det inte enbart är elever som kan 

associera slöjan med exempelvis kvinnoförtryck, han menar att detta synsätt även kan vara 

närvarande hos lärare. I sådana sammanhang, såväl som hos lärare och elever, är det enligt 

Otterbeck viktigt att lyfta fram att slöjan inte symboliserar kvinnoförtryck, utan att den är ett 

påbud från Gud.
188

 

Slutligen ställer vi oss frågan: hur skall okunskap bemötas på rätt sätt så att den förvandlas 

till kunskap och förståelse? I klassrummet är det ett gemensamt ansvar att se till att alla rös-

ter blir hörda. Det är i mötet mellan människor som tolerans för varandra skapas. Bästa sätt 

att förebygga okunskap är att samtliga ställer upp och bidrar. Detta menar Larsson innebär 

att muslimer måste bli mer aktiva i samhällsdebatten och förmedla att det finns flera mus-

limska förhållningssätt samtidigt som det också är viktigt att majoritetssamhället blir mer 

lyhört. Vi kan här dra en parallell till lärare två som utgår från detta tillvägagångssätt, då 

läraren bedriver undervisningen med acceptans, genom att utmana olika förförståelse gäl-

lande islam från såväl majoritet- som minoritetsgrupperna. Det är också viktigt att diskutera 

och lyfta fram de svårigheter som en minoritet kan ha, att framföra sina åsikter i ett samhälle 

som domineras av andra traditioner. Löwander & Lange konstaterar också att toleransper-

spektivet kan bidra till att svenska elever, majoriteten skall tolerera och ha förståelse för 

olika minoriteter. Toleransen bör dessutom vara ömsesidig där muslimska eleverna skall ha 

en tolerans och förståelse för majoritetsgruppen.
189

 En förutsättning för att motverka intole-

rans, ligger inte enligt Otterbeck & Bevelander i att inhämta mer kunskap om islam och 

muslimer, istället bör tyngdvikten ligga i att lyfta fram familje-, skol- och arbetsmarknads-

politiska åtgärder. Dessa åtgärder kan ha till följd att minska den xenofobi, som finns mot 

muslimer. 
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7.4 Lärarens upplevelse om islamundervisningen  

Samtliga lärare lägger vikt vid att lyfta fram likheter mellan diverse religioner, vilket medför 

att eleverna uppfattar att skillnaderna mellan islam och exempelvis kristendomen inte är 

stora, och är dessutom viktigare än skillnaderna i syfte om att förebygga ett vi” och ”dem” 

tänkanden i klassrummet. Lärarna är noga med att påpeka att det i den nya läroplanen står att 

likheterna såväl som skillnaderna skall genomsyra religionsundervisningen. För att en miss-

visande bild av religionerna inte skall uppstå menar vidare lärarna att det är viktigt att påpe-

ka att oavsett religionstillhörighet är vi alla likvärdiga. Därför arbetar lärarna med att under-

visa om samtliga abrahamitiska religioners ursprung och dess likheter som enar religionerna. 

Eftersom att samtliga lärare har indikerat att likheterna är viktiga för att minska fördomar, 

arbetar lärarna utifrån den abduktiva metoden. Exempelvis menar lärare fyra att denna lärare 

först utgår från att rita upp alla fem världsreligioner och utifrån det till exempel följer heliga 

dagar för att sedan gå in på djupet. Här lägger läraren vikt vid att betona likheterna för att 

eleverna skall få en syn på hur lika vi egentligen är. Abtuktionen syftar bland annat också till 

att frambringa en rekontextualiserande process som betyder att det som redan har tolkats i 

dess ursprungssammanhang ska sättas in i en ny kontext,
190

 exempelvis att lyfta fram att det 

finns andra perspektiv på islam, än den bild media tillhandahåller. I detta fall kan vi hänvisa 

till lärare sex som påstår att man ska kontextualisera företeelser från såväl öst som väst. Lä-

raren tillämpar detta i undervisningen, då läraren anser att eleverna tro att det finns stora 

skillnader inom syskonreligionerna. Att konkretisera likheterna mellan religionerna kan 

bygga många broar. Att samtliga intervjuade lärare väljer att fokusera på likheterna är inte 

förvånansvärt, då det enligt Larsson är en metod som flertalet lärare utgår från. Motivet bak-

om att lyfta fram likheterna har att göra med att medier och samhället i övrigt för det mesta 

betonar olikheter och det som avviker. 
191

 Larssons påstående förstärks av lärare fem som 

hävdar att massmedia har en funktion att avdramatisera religionen, där olikheter istället för 

likheter framhävs tydligt, därav referensen ”vi” och ”dem”.  

Lärare två upplever att eleverna har goda kunskaper om islam, vilket skapar en osäkerhet 

hos denne lärare, framförallt när det kommer till huruvida hon ska förhålla sig till elevers 

olika tolkningar kring islam. Lärare ett ställer sig också bakom denna problematik, att en 

osäkerhet finns då eleverna har mer kunskap om islam än läraren själv, eleverna kan exem-

pelvis hävda saker som läraren inte kan ta ställning till, till exempel vad som står i Koranen, 
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därför tar läraren hjälp av eleverna då de besitter djupare kunskaper om islam. Enligt Lars-

son menar även vi att det finns en viss problematik i detta arbetssätt, eventuella osäkerheter i 

klassrummet bör inte lösas med hjälp av muslimska elevers kunskaper.
192

 I detta fall ställer 

vi oss bakom lärare fyra som menar att det även bland muslimska elever finns stora kun-

skapsluckor, där muslimska elever uppfattar och tolkar islam på olika sätt. Vi anser vidare 

att det finns en viss komplikation när läraren inte har en insikt om hur denne skall förhålla 

sig till olika tolkningar, vilket i sin tur kan bidra till att den pedagogiska, didaktiska och äm-

nesteoretiska professionaliteten inte behålls.  

8 AVSLUTANDE REFLEKTIONER/ SAMMAN-

FATTNING    
 

I detta examensarbete har vi intervjuat sex verksamma religionslärare på tre olika kommuna-

la grundskolor i Landskrona. Eftersom att studien utgått ifrån sex intervjuade lärares upple-

velser, är vi väl medvetna om att detta inte kan representera samtliga skolor i Sverige, men 

det har heller inte varit vår avsikt med studien. Denna studie har syftat till att ur ett lärarper-

spektiv undersöka om ett “vi” och “dem” tänkande är närvarande i religionsundervisningen 

om islam, i staden Landskrona. Uppsatsen har även gett oss möjlighet att besvara frågan hur 

media tillämpas i islamundervisningen. Med hjälp av våra intervjuer och forskningsläge har 

det gett oss en möjlighet att besvara studiens syfte samt frågeställning.  Detta har i sin tur 

utvecklat våra kunskaper kring ämnet och vi har därmed fått en djupare förståelse för såväl 

segregationen i staden Landskrona som islamundervisningen. Frågeställningarna har besva-

rats med hjälp av våra semistrukturerade intervjuer och tidigare forskning samt de utvalda 

teorierna, som legat till grund för att få en djupare förståelse inom ämnet. Diskussioner har 

uppstått där vi reflekterat kring hur studiens resultat hade sett ut om studiens urval hade ut-

ökats, till exempel genom klassrumsobservationer och/eller intervju med fler aktörer såsom 

lärare/rektorer, något som är intressant för framtida studier. 

 

Samtliga lärare hävdar att media har en tendens att avdramatisera religionen där olikheterna 

betonas och använder religionen i syfte om att förklara olika företeelser genom att betona 

religionstillhörighet och kulturella bakgrund. Detta har enligt Otterbeck & Bevelander att 

göra med Orientalismen, som är den bakomliggande faktorn till de onyanserade skildringar-
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na som framställs.
193

 Att islam i flera avseenden förknippas med terrorism menar Said tro-

ligtvis beror på att västerländska medier utgår från stereotyper där araber och muslimer be-

traktas som “terrorister” eller “de andra”. Detta bekräftas även av Hvitfelt som menar att 

media har en tendens att skildra muslimer utifrån Orientalistiska stereotyper och med en 

stark negativ värdeladdning, om att vara omoderna, fanatiker, fundamentalister och religiö-

sa, vilket oftast står i motsats till det som är “normalt Västerländskt”. Det innebär att musli-

mer, det vill säga Orienten, i relation till Västvärlden förblir ”det annorlunda”, det betyder 

att Orienten blir allt det som Västvärlden inte är.
194

 Detta påstående har bekräftats genom 

lärarnas upplevelser som hävdar att elever med muslimsk bakgrund upplever att de känner 

sig marginaliserade i samhället, och därmed har elever med muslimsk bakgrund en stark 

vilja att ge en annan bild av islam än den bild media tillhandahåller.  I detta sammanhang 

menar lärarna att elever inte bör generalisera islam utifrån den mediala bilden, fokus bör 

därför ligga vid att arbeta utifrån den abduktiva metoden där helheten av ett ämne studeras 

utifrån flera perspektiv. Undervisningen bör därför enligt Långström och Viklund utgå ifrån 

det övergripande fågelperspektivet, det innebär att eleverna skall utgå från helheten, och inte 

endast delarna, det betyder att olika perspektiv skall lyftas fram, inte endast medias perspek-

tiv.
195

 En problematik med att utgå från material som är hämtat från media kan resultera i att 

undervisningen riskerar att bli fördomsfull då det blir svårt för eleverna att bilda en annan 

bild av islam än den media tillhandahåller. Samtidigt menar vi att lyfta fram den onyansera-

de bilden av islam som framställs i media är en grundläggande utgångspunkt i undervis-

ningssammanhang, i det avseendet att skildringen av islam inte alltid stämmer överens med 

verkligheten, vilket Ehlbi också indikerar.
196

  

 

Trots att Landskrona är en segregerad stad, poängterar samtliga lärare att detta inte är något 

som syns i islamundervisningen. Däremot har undersökningen visat att lärarna upplever att 

islamundervisningen är präglad av förutfattade meningar och fördomar. Såväl fördomar från 

muslimska elever som icke muslimska elever är förekommande i undervisningen. En skill-

nad mellan dessa elever är att somliga elever med svensk bakgrund formar en bild av islam 

utifrån den bild media tillhandahåller. Muslimska elever kan också känna sig marginalisera-

de i samhället, i det avseendet att de måste försvara sin religion, genom att motbevisa den 

mediala bilden som tillskrivs om islam. De vill således föra fram att den mediala bilden av 
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islam inte stämmer överens med verkligheten. Å andra sidan visade studien att muslimska 

elever innehar fördomar gentemot judar. Den bakomliggande faktorn har uppenbarligen att 

göra med Israel- Palestinakonflikten. Vidare har det i studien bland de intervjuade lärarna 

framkommit att samtliga bedriver undervisningen med fokus på likheterna, snarare än skill-

naderna mellan de abrahamtiska religionerna. Denna strategi är enligt lärarna välfungerande 

för att på bästa möjliga sätt motverka fördomar och för att överbrygga ett “vi” och “dem” 

tänkande i en stad som Landskrona, där Sverigedemokraterna har haft stora valframgångar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



      ”En av grunderna i demokrati är alla människors lika värde, det spelar ingen roll var vi kommer ifrån”  

57 
 

9 REFERENSLISTA 
 

Tryckta källor 

Andersen, Heine, & Kaspersen, Lars Bo. 2007. Klassisk och modern samhällsteori. Lund: 

Studentlitteratur  

Andersson, Daniel & Sander, Åke. 2009. ”Religion och religiositet i en pluralistisk och för-

änderlig värld” Det mångreligiösa Sverige – Ett landskap i förändring. (2:a uppl.) Lund: 

Studentlitteratur.  

Berglund, Jenny. 2010. Religionsdidaktik. Människor och Makter, 2.0 : en introduktion till 

religionsvetenskap. Tillgänglig på internet: http://hh.diva-

portal.org/smash/get/diva2:376410/FULLTEXT01.pdf 

Burcar & Wästerfors. 2007. Lugnt på stan- en studie av trygghetsarbete i Landskrona cent-

rum.   

Cotal San Martin, Vladimir. 2011. ”Sverigedemokraterna och ”invandrarproblemet”, i Sa-

lonen, Tapio (red) Hela staden. Social hållbarhet eller desintegration? Umeå: Boréa Bokför-

lag. 

 

Dabashi, Hamid .2009. Post-orientalism. Transactions publishers, New Jersey. 

Darvishpour, Mehrdad, & Charles Westin. 2015. Migration och etnicitet: perspektiv på ett 

mångkulturellt Sverige. Lund: Studentlitteratur. 

Denscombe, Martyn. 2009. Forskningshandboken. (2:a uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Elbih, Randa 2015: 112 Teaching about Islam and Muslims While Countering Cultural Mis-

representations, The Social Studies (2015) 106, 112–116 Published with license by Taylor & 

Francis ISSN: 0037-7996 print / 2152-405X online DOI: 10.1080/00377996.2015.1015712 

Furseth, Inger. & Pål Repstad. 2005. Religionssociologi – en introduktion.(2:a uppl.)Malmö. 

Gardell, Mattias. 2010. Islamofobi. Stockholm: Leopards förlag 

Gytz Olesen, Søren & Møller Pedersen, Peter. 2004. (red.) Pedagogik i ett sociologiskt per-

spektiv. Lund: Studentlitteratur.  

Harju, Anne. 2011.”’Vi’ och ’dom’ – ”Kollektiva föreställningar i staden” i Salonen, Tapio 

(red) Hela staden. Social hållbarhet eller desintegration? Umeå: Boréa Bokförlag.  

 

Hvitfelt, Håkan. 1998. Den muslimska faran – om mediebilder av islam, i Brune, Ylva, 

(red.) Mörk magi i vita medier. Stockholm: Carlsson bokförlag 

Jacobsen, B., Christiansen, I. & Sand Jespersen, C. 2004. Möt eleven – Lärarens väg till 

demokrati i klassen. Lund: Studentlitteratur.  



      ”En av grunderna i demokrati är alla människors lika värde, det spelar ingen roll var vi kommer ifrån”  

58 
 

Jan, Hjärpe. 2004. 99 frågor om islam. Stockholm. 

Kvale, Steinar. & Brinkmann, Svend. 2014. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Stu-

dentlitteratur.  

Larsson, Göran 2006. Muslimerna kommer: tankar om islamofobi. Göteborg: Makadam 

Långström, Sture. & Ulf Viklund. 2006. Praktisk lärarkunskap. Lund 

Lange, Anders & Löwander, Birgitta. 2010. Den mångtydiga intoleransen- en studie av 

gymnasieungdomars attityder läsåret 2009/2010. Stockholm: Forum för levande historia. 

Rapportserie 1:2010 

McQueeney, K. 2014. Disrupting Islamophobia: Teaching the Social Construction of T 

errorism in the Mass Media, International Journal of Teaching and Learning in Higher Edu-

cation, 29(2), 297-309. doi ISSN 1812-9129 

Norbert, Elias. & Scotson.J. L .1999. Etablerade och Outsiders. Lund: Arkiv  

 

Odenstad, Christina. 2014. Ämnesdidaktik för SO- ämnena. Falkenberg: Gleerups.  

Olivestam, Carl Eber. 2006. Religionsdidaktik: Om teori, perspektiv och praktik i religions-

undervisningen. Stockholm. 

Otterbeck, Jonas. 2000. Islam, muslimer och den svenska skolan. Lund: Studentlitteratur. 

Otterbeck, Jonas & Bevelander, Pieter. 2006. Islamofobi: en studie av begreppet, ungdomars 

attityder och unga muslimers utsatthet. Stockholm: Forum för levande historia. 

Patel, Runa. & Bo Davidson. 2011. Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra 

och rapportera undersökning.(4:a uppl.) Lund. 

Powell, K. A. 2011. Framing Islam: An Analysis of U.S Media Coverage of Terrorism Since 

9/11, Ur Communication Studies, 62(1), Routledge, s. 90-112. doi: doi 

10.1080/10510974.2011.533599 

Said, Edward W., 1993. Orientalism. Stockholm: Ordfront förlag. 

Salonen, Tapio. 2011. Hela staden. Social hållbarhet eller deintegration? Umeå: Boréa Bok-

förlag 

 

Samuelsson, Jan. 1999. Islam i Sverige, nutid och framtid. Stockholm: Natur och Kultur. 

Skolverket. 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011.Stockholm: Statens skolverk: Fritze distributör. 

Svanberg, Ingvar & Westerlund David (red) 1999. Blågul islam? Muslimer i Sverige. Nora: 

Nya Doxa. 



      ”En av grunderna i demokrati är alla människors lika värde, det spelar ingen roll var vi kommer ifrån”  

59 
 

Thurén Torsten. 2007. Vetenskapsteori för nybörjare.(2:a uppl.) Malmö. 

Trost Jan. 2010. Kvalitativa intervjuer.(4:e uppl.) Lund: Studentlitteratur.  

Urban, Susanne. 2015. ”Etnisk boendesegration”, i Darvishpour, Mehrdad & Westin, Char-

les (red). Migration och etnicitet. Perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. Lund: Studentlit-

teratur. 

 

Otryckta källor 
 

Befolkningsprognos 2015-2024 Landskrona stad. Prognos baserad på byggplanerna för pe-

rioden 20152024 samt med hänsyn tagen till den förtätning som pågår. STATISTICON AB. 

Tillgänglig på internet: 

http://www.landskrona.se/documents/landskrona/documents/om%20landskrona/statistik/bef

olkningsprognoshelar.pdf (Hämtad 2016-02-06) 

 

Borglid, Hanna & El Hamalawy, Nadim 2010.“Medias bild av de andra - En diskursanalys 

av svensk medias skildring av kriget i Afghanistan. Lunds universitet. Tillgänglig på inter-

net: 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1759221&fileOId=1759

222 (Hämtad 2016-02-25) 

Ek Dr. Mellander, Charlotta. Odaterat. Landskrona – en attraktiv plats att vara och bo på? 

Jönköpings internationella handelshögskola. Tillgänglig på internet: 

http://www2.landskrona.se/kommun/pressmeddelanden/CharlottasRapport.pdf (Hämtad 

2015-02-06) 

Landskrona stad. 2010. Jämlikhetsplan. Tillgänglig på internet: 

http://www.landskrona.se/documents/landskrona/documents/om%20landskrona/f%C3%B6r

fattningssam-

ling/styrdokument/personal%20och%20f%C3%B6rtroendevalda/jamlikhetsplanslandskrona

stad.pdf (Hämtad 2016-02-22)  

 

Lindholm Schulz, Helena. 2016.”Etnicitet”, i Nationalencyklopedin. Tillgänglig på internet: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/etnicitet ,2016, (Hämtad 2016-02-

16)  

 

Lööw, Helene. 2016. ”Främlingsfientlighet, i Nationalencyklopedin. Tillgänglig på internet: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fr%C3%A4mlingsfientlighet, 

2016, (Hämtad 2016-02-16) 

 

Länsstyrelsen Västernorrland. 2014. Främlingsfientlighet och främlingsfientliga ideologier. 

Tillgänglig på inter-

net;http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-

samhalle/manskliga-rattigheter/framlingsfientlighet-och-framlingsfientliga-ideologier.pdf, 

(Hämtad 2016-02-16) 

 

Patriksson, Jörgen. 2001. ”Vi kan bättre! - Integration och mångfaldsprogram för Lands-

krona kommun : Antaget av kommunfullmäktige i Landskrona, tillgänglig på internet: 



      ”En av grunderna i demokrati är alla människors lika värde, det spelar ingen roll var vi kommer ifrån”  

60 
 

http://docplayer.se/7791576-Antaget-av-kommunfullmaktige-i-landskrona-2001-06-18.html, (Häm-

tad 2016-02-02) 

Skolverket Lgr 11, 2011. Tillgänglig på internet: http://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-

enskildpublika-

tion?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpu

bext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2575.pdf%3Fk%3D2575 (Hämtad 2016-02-15)  

 

Sverigedemokraternas principprogram. 2011. Tillgänglig på internet: https://sd.se/wp-

content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf (Hämtad 2016-02-17)  

 

Åkesson, Jimmie. Invandringspolitik . Tillgänglig https://sd.se (Hämtad 2016-01-29) 

Åkesson, Jimmie. Sverigedemokraternas partiledare. Tillgänglig: https://sd.se/jimmie/ 

(Hämtad 2016-01-29) 

 

Bilaga 1 intervjufrågor  

 

Lärandet i fokus 

 Berätta kort om dig själv exempelvis, hur gammal är du? Hur länge har du arbetat 

som religionslärare? Hur mycket religionskunskap har du läst? 

1. Tidigare forskning har påvisat att Landskrona är en stad som är uppdelad i vi och dem, är 

det något du märker av i samband med undervisning om islam?  

2. Anser du som religionslärare att religionen spelar en viktig roll i skapandet av vi och 

dem?  

3. Upplever du att det finns en uppdelning av vi och dem i skolan, påverkar detta religions-

undervisningen? Om ja, på vilket sätt?  

4. Finns det något specifikt inom ämnet islam som du anser att du undviker att ta upp, eller 

som du tycker är viktigt att lyfta fram? Vad i så fall? Varför?  

5. Upplever du att det finns någon problematik med att undervisa om islam? Vad och varför 

i så fall?  

6. Media är idag en viktig informationskälla och islam tar stor plats oftast med negativa ka-

raktärsdrag, hur arbetar du med den information om islam som media tillhandahåller?  

7.  Hur gör du för att engagera och motivera eleverna samt tillgodose alla elever, i takt med 

att undervisa om islamundervisningen?  

Eleverna i fokus 

8. Finns det några ämnesområden som är särskilt tacksamma att arbeta med, när visar dina 

elever mest respektive minst intresse?  
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9. Vad är din generella uppfattning av hur elever i sin tur uppfattar islam? Finns det någon 

skillnad av hur elever med utländsk bakgrund respektive svensk bakgrund uppfattar islam?  

10. Försöker du som lärare att ge eleverna en annan bild av islam än den media tillhandahål-

ler? Hur i så fall?  

11. I samband med diskussioner i ert klassrum gällande islam, upplever du att det förekom-

mer förutfattade fördomar bland elevernas syn på islam? Om ja, hur arbetar du som lärare 

för att motverka den eventuell negativa bilden av islam?  
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