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Abstract
The aim of this study is to explore how recently immigrated pupils perceive religion based on
two themes. The first theme deals with how these students position themselves in regard to
religious traditions, and how these positions might have changed in the diaspora. The second
theme deals with how the pupils experience Religious Education (RE) in Sweden. The results
are based on semi-structured interviews with six recently immigrated pupils and their RE
teacher. Critical discourse analysis and postcolonialism are used as theoretical and analytical
approaches.
The findings on the first theme indicate that most of the pupils do not see themselves as religious,
and instead refer to themselves as believers, and their religious practice is characterised by a
large variation. Five of the six pupils come from a muslim background, and the language these
pupils use show signs of stereotyping muslims. All the muslim pupils describe a change in
belief and a decrease in practice as a result of being in diaspora. The findings on the second
theme indicate that the pupils generally have a positive experience of their RE in Sweden.
One pupil had a negative view of the education, which was seen as a leading factor in
becoming an atheist. The teaching and study materials used in the classroom were perceived
as good or neutral in their depiction of islam, which does not match the findings of previous
research, although some of the muslim pupils remarked on a few inaccuracies.
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Sammanfattning
Studiens syfte är att undersöka hur nyanlända elever ser på religion utifrån två teman. Det
första behandlar hur dessa elever positionerar sig till religiösa traditioner, samt på vilka sätt
dessa positioner kan ha förändrats i diaspora. Det andra temat behandlar hur de nyanlända
eleverna upplever religionskunskapsundervisningen i Sverige. Studiens resultat är baserat på
kvalitativa intervjuer med sex nyanlända elever och deras lärare i religionskunskap. Intervjuerna
har analyserats utifrån kritisk diskursanalys och ett postkolonialt perspektiv.
Studiens resultat på det första temat visar hur de flesta av eleverna inte ser sig som religiösa,
utan benämner sig som troende, och deras religionsutövning präglas av en stor variation. Av
de sex eleverna kommer fem från en muslimsk bakgrund, och hos flera av de fem finns ett
språk som tyder på stereotypisering av muslimer. Samtliga muslimska elever beskriver en
förändring av tro och minskad praktik som ett led av att befinna sig i diaspora. Resultatet av
det andra temat visar hur elevernas upplevelser av religionskunskapsundervisningen i Sverige
generellt sett är positiv, men en elev har en negativ bild av undervisningen och menar att
undervisningen leder till ateism. Undervisningen och läromedel upplevs som bra eller neutrala
på att skildra islam, vilket inte stämmer överens med tidigare forskning, samtidigt som några
av de muslimska eleverna anmärker på felaktigheter.

Nyckelord: religionskunskap, icke-konfessionell religionskunskapsundervisning, elever,
representation, immigration, nyanlända, religiös diskurs, kritisk diskursanalys, sekularisering,
diaspora, postkolonialism, Sverige, islam i Sverige, muslimsk identitet
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1. Inledning
Karim: Religiös är alltså, man känner sig inte fri. (.) Man får inte tänka på någonting annat, bara
på ”Det är rätt!”, inte, de vet inte att någon, eller jag, visste inte ”Varför är det rätt?”. Det är frågan.
Jag har inte fått något svar, fortfarande. Så, jag tänker inte, jag tänkte… man måste vara helt fred i
hjärnan. Det är bättre, och leva. Först måste man, hitta sig själv. Och sen tänka på någonting (.)
någon religion eller följa någon religion. (Eleven Karim)
*

*

*

Farid: Alltså, i Sverige, är det många som är ateister, och det är på grund av att de i skolan läser
alla religioner, och då kan lärarna inte motivera verkligheten, alltså, hur det fungerar för att…
läraren är själv ateist. Så, om i Sverige, om svenskarna hade läst, bara, bara islam, hade det funnits
många muslimer, om svenskarna hade läst bara kristendom hade det funnits många kristna. Men
ni läser alla religioner, och det gör att svenskarna tycker att ”Ah, det är bara en fantasi”, sådär, men
det är inte fantasi, det är något som är verkligt, liksom, verkligheten. (Eleven Farid)

Religion är ett begrepp som har många olika innebörder och konnotationer för människor,
beroende bland annat på normativa och subjektiva definitioner av begreppet. I Sverige har
religion en kluven roll, där den i många fall upplevs ha fått en minskad betydelse vilket
manifesterats till exempel genom införandet av den icke-konfessionella religionsundervisningen
på 1960-talet, eller när staten skildes från kyrkan år 2000. Det finns flera forskare som därför
påstår att Sverige är bland världens mest sekulariserade länder, medan det finns andra som
lyfter fram att religionen snarare fått en förändrad roll och betydelse för individ och samhälle
(se exempelvis Thurfjell, 2015, för en religionshistorisk sammanfattning).
En persons religiösa tro och praktik kan ändras när hen helt plötsligt befinner sig i ett annat
land där det råder en annan religionsdiskurs. För Karim, som citerades ovan, innebar
religionsfriheten i Sverige att han mer öppet kunde börja ifrågasätta sin tidigare världsbild
och försöka hitta sin egen väg och tolkning av vad det innebär att vara religiös, medan Farid
känner sig drabbad av det svenska samhällets ateistiska religionsuppfattning, och upplever att
han inte kan utöva sin religiösa tradition på det vis han önskar, och ser religionskunskapen
som en del i denna problematik.

1.1 Syfte
Vårt syfte är att undersöka hur nyanlända skolungdomar talar om religion. Fokus riktas på hur
eleverna positionerar sig i förhållande till religiösa traditioner och hur denna position kan ha
förändrats genom att nu befinna sig i diaspora i Sverige, samt hur de upplever religionskunskapsundervisningen i den svenska skolan. Detta kommer vi besvara genom kvalitativa
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intervjuer, där vi tar del av en lärares och sex av hennes nyanlända elevers tal om religion.
Målet är att få en djupare förståelse för, och en mer nyanserad bild av, hur de intervjuade
nyanlända eleverna uttrycker sin position till religiösa traditioner och hur de upplever
undervisningen.
Genom postkolonialism som teoretiskt ramverk vill vi studera de maktförhållanden som blir
synliga i elevernas och lärarens tal om religiösa traditioner. Till vår hjälp använder vi kritisk
diskursanalys för att analysera de transkriberade intervjuerna utifrån Faircloughs (1992, 1995,
2003) tre dimensioner; text, diskursiv praktik och social praktik. Vi inleder därför studien
med ett bakgrundskapitel för att placera skolan och undervisningen i en social kontext.
Genom kombinationen av ett diskursanalytiskt och postkolonialt perspektiv placerar vi även
studien inom socialkonstruktionism, där vi både lyfter upp respondenternas, men även våra
roller som forskare.
Då studiens empiriska material bygger på kvalitativa intervjuer med sex elever som alla haft
samma lärare i religionskunskap gör vi inte anspråk på att resultatet är representativt för
samtliga nyanlända, men menar samtidigt att resultatet till viss del är generaliserbart och
användbart även utanför de specifika respondenterna. En viktig del för oss i denna studie har
varit att inte försöka placera in eleverna i en religiös tradition, utan istället utgå från deras
egna berättelser och utsagor.

1.1.1 Frågeställning
Två teman är särskilt centrala för studiens syfte, där det första berör hur de nyanlända positionerar
sig till religiösa traditioner, det andra hur de upplever religionskunskapsundervisningen. Följande
frågeställningar används för att begränsa syftet ytterligare:
•

Hur uttrycker nyanlända elever sina religiösa positioner, och på vilka sätt kan denna
position ha förändrats i diaspora?

•

Hur upplever och uttrycker sig dessa elever gällande religionskunskapsundervisningen i
Sverige, jämfört med deras tidigare erfarenheter av undervisning i religionskunskap?

1.2 Disposition
Studien presenteras i fyra större avsnitt. I de inledande kapitlen redogör vi för den kontext
studien placeras i för att ge läsaren ett sammanhang. Det gör vi genom att presentera tidigare
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forskning som är relevant för studiens syfte, samt att ge en övergripande blick över hur
religionens roll förändrats i Sverige och i den svenska skolan. I den andra delen presenteras
studiens teoretiska ramverk, postkolonialism och kritisk diskursanalys. Tredje delen är ett
metodavsnitt där vi beskriver metod, urval, vårt etiska förhållningssätt som forskare, och ger
också en kort beskrivning av studiens deltagare. I den fjärde delen presenteras och analyseras
resultatet utifrån våra två teman. Som avslutning ges en kort sammanfattning över studien
och dess resultat.

1.3 Bakgrund
1.3.1 Några ord om terminologi
”Att diskutera religionsdefinitioner är en religionsvetenskaplig favoritsport”, beskriver de
norska religionshistorikerna Ingvild Sælid Gilhus och Lisbeth Mikaelsson (2003, s. 38). I
denna studie ska vi inte försöka ge en definition av begreppet, utan har valt att utgå från de
uttryck som respondenterna själva använder och inte på egen hand placera in dem i en religiös
tradition. I likhet med den svenska utbildningsvetaren Carina Holmqvist Lidh (2016, s. 62–
63, 80) vill vi undersöka hur nyanlända elever talar om religionsbegreppet för att försöka finna
de diskurser som finns hos studiens respondenter. Genom intervjun som social aktivitet
konstrueras meningsinnehåll av eleverna tillsammans med oss som forskare. Det är en metod
för att undgå essentialisering av religioner, och lyfter fram den subjektiva betydelsen av tron.
Vi intar med samma syfte också samma ställning som Holmqvist Lidh när vi väljer att
använda begreppet religiösa traditioner istället för religioner. Detta perspektiv syftar till att
lyfta fram religioner som levande traditioner, öppna för flera tolkningar och förändringar – till
skillnad från en statisk uppfattning.
Vi intar även samma utgångspunkt som den svenska religionsvetaren Ann af Burén (2015,
s. 147) som placerar individen i ett socialt sammanhang, och att positionera sig inom en
religiös tradition liknas här vid att göra en ”skärmdump” som representerar ett specifikt
ögonblick eller som Holmqvist Lidh (2016, s. 55–56) som beskriver elever som medskapare i
”de diskursiva och sociala praktiker de befinner sig i”. Det är också ett sätt att framhäva
forskarens roll i situationen som en social aktivitet där forskare och intervjupersoner
tillsammans konstruerar ett meningsinnehåll (Holmqvist Lidh, 2016, s. 80).
Många studier kopplar självpositionering till identifikation och djupdyker i identitetsbegreppet
(se exempelvis af Burén, 2015; Holmqvist Lidh, 2016; von Brömssen, 2003), medan vår studie
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istället fokuserar på kopplingen till nyanländas upplevelser av religionskunskapsundervisningen i skolan. Vi kommer också använda ”uttrycket ’elever som positionerar [sig]
inom en religiös tradition’, för att lyfta fram subjektens agens samt det föränderliga” utifrån de
tankar som Holmqvist Lidh (2016, s. 60) lyfter.
Slutligen definieras nyanlända elever utifrån Skolinspektionen (2014, bilaga 4) som elever
som anlänt till Sverige efter dess att skolplikten inträtt, och som gått i svensk skola i färre än
fyra år. Efter fyra år i svensk skola anses eleven inte längre nyanländ.

1.3.2 Nyanlända i den svenska skolan: Språkintroduktionsprogrammet
Sedan den nya läroplanen för gymnasieskolan (LGY11) kom år 2011 är kommuner skyldiga att
erbjuda ett språkintroduktionsprogram med syfte att ge elever behörighet i de ämnen som
krävs för vidare studier. Fokus ligger främst på ämnena svenska eller svenska som andraspråk,
där en individuell kartläggning av eleven utförs för att sedan bestämma vilka övriga ämnen
som ska ingå för att främja elevens fortsatta utveckling. Kurserna kan dels bestå av
gymnasieämnen, dels grundskoleämnen som eleven inte har godkänt betyg i (Skolverket,
2015, s. 4–5). Eftersom uppdraget främst är att se till att eleverna blir godkända i svenska
innebär det att många inte läser religionskunskap, även om det skiljer sig från skola till skola.

1.3.3 Obligatorisk och icke-konfessionell religionskunskapsundervisning
Af Burén (2015, s. 80–82, 84) lyfter fram moderniseringens betydelse för att förstå vilken roll
religion har och har haft i Sverige. En del av moderniseringsprocessen handlade om idén om
”det svenska folkhemmet”, som lade grunden för att kyrkan inte längre skulle ha ensamt
ansvar för att utbilda medborgarna, utan staten skulle få större kontroll över utbildningen.
Precis som runt om i Europa förlorade den svenska kyrkan makt över befolkningen och deras
utbildning, där en av de mest avgörande händelserna var 1951 då religionsfrihetslagen trädde i
kraft. Från denna stund var medborgarna fria att gå ur kyrkan om de ville utan det tidigare
kravet att gå med i ett annat accepterat samfund.
Drygt tio år efter religionsfrihetslagen beslutades att kristendomsundervisningen skulle ”få en
mer ’neutral’ profil” och år 1969 bytte ämnet namn till sitt nuvarande, religionskunskap, och
blev då en icke-konfessionell religionsundervisning. Ämnet religionskunskap blev obligatoriskt
år 1996 (Berglund, 2010, s. 136–137). Uppdelningen mellan stat och kyrka slutfördes år 2000
då staten oﬃciellt skildes från kyrkan, och kan stå som symbol för en uppdelning mellan det
religiösa och det sekulära (af Burén, 2015, s. 82, 84). Religionskunskap som ämne har därmed
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genomgått en rad förändringar för att möta det förändrade samhället och förhållande till
staten, där kristendom inte längre är ämnets fokus, utan det numera är en undervisning om
religion och inte en socialisering in i en religion (Falkevall, 2010, s. 24). I de flesta europeiska
länder är det konfessionell undervisning i den religiösa tradition eleven tillhör, och i vissa
länder finns det ett ”etik”-alternativ eller möjligheten att helt avstå religionsundervisning
(Kittelmann Flensner, 2015, s. 27–28). Därmed kan den svenska, ibland tillsammans med den
norska, religionskunskapsundervisningen kallas unik på så vis att den är obligatorisk och ickekonfessionell (af Burén, 2015, s. 94; Berglund, 2010, s. 137), samtidigt som den ger kunskap
om olika religioner och ”non-religious worldviews” (af Burén, 2015, s. 94). Typiskt för den
svenska religionskunskapsundervisningen är idén om att lära sig om olika traditioner då det
ökar eget perspektivtagande, enligt af Burén (2015, s. 95). Att lära sig om olika traditioner är
något som det svenska folket verkar föredra, enligt resultatet i World Value Surveys (2016,
s. 82) sjätte undersökningsvåg av cirka 1 200 svenskar som genomfördes 2011. En klar
majoritet, över 85 procent, håller med om att skolans undervisning bör innehålla lära om alla
religioner, i motsats till de dryga tolv procent som inte instämmer.
Enligt LGY11 är syftet med religionskunskapen att öka elevernas kunskaper och förståelse för
människor och de olika livsåskådningar som finns i ett mångkulturellt samhälle. I läroplanen
ligger vikten på individ- och gruppnivå, och religionernas historia finns inte uttryckligen med
i religionskunskap 1:s centrala innehåll (Skolverket, 2011, s. 137–138), men finns med i
grundskolans läroplan (Skolverket, 2017, s. 212). Även om religionskunskapen bytt namn och
nu är icke-konfessionell har kristendomen en särställning i båda läroplanerna, menar den
svenska religionsvetaren Jenny Berglund (2013, s. 137, 176, 181), som ett resultat av den
lutherska ”marinad” som den svenska religionskunskapen vuxit fram i.

1.4 Tidigare forskning
1.4.1 Elevers självpositionering utifrån religiös tradition
En enkätstudie från 2008 av cirka 1 300 svenska ungdomar (16–24 år) visade att majoriteten
ser sig som icke-religiösa (60 procent), medan 32 procent har en kristen konfessionstillhörighet och sex procent en muslimsk konfessionstillhörighet (Bromander, 2012, s. 70;
Sjöborg, 2012, s. 117). Att dela in ungdomar i olika kategorier, utifrån tillhörighet eller grad
av religiositet, förekommer även i annan forskning. Den svenska religionsvetaren Karin
Kittelmann Flensner (2015, s. 48) lyfter i sin studie fram forskning som beskriver hur unga
kan delas in i fyra kategorier: 1) de som strikt följer en religion, 2) de som flexibelt följer, 3) de
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som pragmatiskt menar att religion är viktigt men själva inte identifierar sig med ”sin tro”,
samt 4) de som står vid sidan av och menar att religion är oviktigt.
Holmqvist Lidh (2016) har undersökt hur studenter som placerar sig inom en religiös
tradition talar om skolans religionskunskapsundervisning i tre områden, dels hur de ser på
innehållet i förhållande till sin egen tro, dels hur de används som representanter för sin
tradition, och dels hur de beskriver religionskunskapsundervisningens förutsättningar. Hennes
studie bygger på 21 intervjuer, i såväl grupp som enskilt, med ungdomar från flera olika
religiösa traditioner. Hon har funnit att studenterna inte känner igen sin egen tradition i
beskrivningen, då den presenteras ytligt, stereotypiserande och med fokus på fakta, historia,
regler och lydnad. Flera religiösa elever väljer att dölja sin religiösa tillhörighet, och vill inte
representera sin religion i klassrummet om de blir förfrågade, vilket Holmqvist Lidh (2016,
s. 202, 206, 211) menar delvis kan bero på att undervisningen främst fokuserar på religionens
traditionsnivå och inte en individ eller gruppnivå (där eleverna kanske mer känner igen sin
vardag) och vissa religiösa elever uttryckte att de inte var tillräckligt kunniga eller levde enligt
”den rätta läran”. Återkommande i forskning är hur muslimska elever lyfter fram hur viktig
islam är för deras identitet, och uttrycker att deras religion ger dem stöd och styrka i livet, och
hjälper dem med moralisk vägledning samt ger dem en känsla av samhörighet och ger livet
mening. Samtidigt menar många av dem att den institutionella dimensionen av islam inte har
någon större betydelse för dem, och beskriver att de upplever sådana tolkningar av islam som
gammaldags eller överdrivna och önskar dem nedtonade eller bortrensade (Berglund, 2012,
s. 281–282; Kittelmann Flensner, 2015, s. 48; von Brömssen, 2003, s. 74, 308, 310, 318–
319, 327).

1.4.2 Hur religioner och religiösa personer (re)presenteras i klassrummet
En återkommande framställning i undervisningen är religion som något främmande där
religiösa personer framställs som ointelligenta, konstiga eller galna (Kittelmann Flensner,
2015, s. 291), eller att undervisningen presenteras som objektiv men i själva verket är ”deeply
Lutheran” (Berglund, 2013, s. 181). Som Kittelmann Flensner (2015, s. 44) skriver kommer
varken elever eller lärare in i klassrummet som oskrivna blad, utan tar med sig sina egna
erfarenheter, uppfattningar och åsikter och dessa kommer att påverka klassrumsdiskursen.
Ett vi-och-dem-tänkande visade sig speciellt tydligt hos de elever som saknade ett sätt att tala
eller uttrycka sig om religion, och när de talade om religion var det främst utifrån den etniska
andre (von Brömssen, 2003, s. 337). I von Brömssens (2003, s. 128, 308, 337–338, 340) studie
hade samtliga tre elever som beskrev sig som svenskar ”ingen religion”, utan hade en starkt
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kritisk och avståndstagande syn på religion. De andra åtta eleverna, varav fem var födda i
Sverige, hade någon form av religiös tillhörighet, och uttryckte sig som att inte tillhöra en
religion var i stort sett omöjligt att förstå då ens identitet var kopplad till ens religion. Dessa
elever beskrev även de ”etniskt svenska eleverna” som kristna. Hos de elever som beskrev sig
som svenskar sågs religion som något förlegat, omodernt och påtvingat. Von Brömssen (2003,
s. 307, 335, 340–341) menar att de etniskt svenska eleverna genom sin religionsdiskurs
förnekar allt värde i andras religiösa trossystem och världsuppfattningar. Dessa elever talade
om begreppet religion utifrån de Andra och de Andras religion. Intresset för att lära sig om
andra kulturer och religioner var högre hos eleverna med en bakgrund utanför Sverige än hos
eleverna med svensk bakgrund som inte visade mycket intresse alls för ämnet. Kittelmann
Flensners (2015, s. 285, 291, 294–295) observationsstudie av undervisningen i religionskunskap på gymnasiet visar på att kristendom framställs förnuftig och ges en nyanserad bild.
Muslimer presenteras däremot som ”de Andra” och islam som en allomfattande livsinställning,
i kontrast med bilden av buddhism som en snäll religion och en rationell måbra-filosofi. Alla
religioner framställs således inte lika i undervisningen, men däremot framställs all religiositet
som främmande, och för eleverna var ateism likställt med ”att vara normal”.
Genom att fokusera på historiskt innehåll placeras ofta de religiösa traditionerna och den
religiösa människan i dåtiden, både avlägsen i tid men också i en mindre utvecklad tid där
religion sågs ha en negativ inverkan på människan. Undervisningen riskerar att skymma
mångfalden av tolkningar inom de religiösa traditionerna på grund av att undervisningen blir
allt för ytlig. En risk är att de religiösa traditionerna framställs som främmande och konstiga,
och i längden blir detta ett hinder för ökad förståelse och tolerans för de religiösa traditionerna
(Holmqvist Lidh, 2016, s. 88–89, 92, 204–205), vilket kan vara anledningen till den negativa
syn på religion som de icke-religiösa eleverna i exempelvis von Brömssen (2003) har.
I von Brömssens (2003, s. 284, 319) samtal med elever beskrevs, av icke-muslimer, islam i
termer av strikta regler, ojämlikhet och avsaknad av individuell frihet, och muslimer
betraktades ofta med misstro och stor skepsis. Samtalsämnet om slöja inom islam återkom
hos flera elever, oavsett bakgrund, och de flesta uttryckte det som ett tvång, det vill säga en
avsaknad av frihet. Elevernas fokus på slöjan kan kopplas till att inget symboliserar skillnaden
mellan ”väst” och den muslimska världen som just slöjan gör, som den brittiske historikern
och postkolonialisten Robert Young (2003, s. 80) uttrycker det.
Medias roll i hur muslimer förmedlas är en bidragande roll till den ökande islamofobin i
Sverige, menar Berglund (2014a, s. 115). För att understödja nya lärare har flera universitet
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därför börjat hålla kurser för att fördjupa kunskapen om islam och skapa en större förståelse
för de utmaningar muslimska elever möter. Lärarens roll är av större betydelse för muslimska
elever än andra, visar Berglund (2014a, s. 109–111), genom att analysera resultatet av en
kvantitativ undersökning utförd på uppdrag av Svenska kyrkan, i förhållande till resultatet av
intervjuer hon tidigare utfört. Hos de muslimska eleverna anförtrodde sig nästan hälften till
sin lärare om de hade personliga problem, i jämförelse med knappt fem procent av de övriga
eleverna. Vid frågan om vem de anförtror sig åt när de är oroliga placerades läraren på tredje
plats (av 14 alternativ) efter föräldrarna och Gud hos de muslimska eleverna, till skillnad från
övriga elever där läraren placerades nästan i botten. En möjlig förklaring till detta kan vara att
läraren värderas högt i de muslimska elevernas nationella och kulturella ursprung.
Ett sätt att i undervisningen försöka bryta stereotypiseringen av religioner såväl som de
sekularistiska och nationella diskurserna och ge eleverna en mer nyanserad bild, menar
Kittelmann Flensner (2015, s. 297), är att lägga upp undervisningen tematisk. Då blir det ett
jämförande fokus både inom och mellan religioner och sekulariserade perspektiv som
lärandeprocessen utgår ifrån. En nackdel med ett sådant upplägg är dock att eleverna inte får
lika djupa faktakunskaper i de enskilda religionerna.

1.4.3 Stereotypisering i läromedel
Den iransk-svenske sociologen Masoud Kamali (2006, s. 49–50) menar att såväl lärare som
läromedel stereotypiserar och har en negativ inställning gentemot elever med invandrarbakgrund. I sin studie av läroböcker i religionskunskap för gymnasiet har Kamali (2006,
s. 52–58) kommit fram till att de har en kristocentrism, präglad av orientalism, och samtliga
böcker har en negativ inställning till islam – synligt genom att ”vi” (vilket syftar på
kristendomen) blir normen och ”de” (syftar på muslimer) är avvikande. Kamali bygger detta
påstående på att sådant som konflikter lyfts fram, att könsrollerna får ett betydligt tydligare
fokus inom islam än andra abrahamitiska patriarkala samhällen, och återkommande är
formuleringar som ”vi västerlänningar”. Muslimer stereotypiseras som mindervärdiga och
presenteras som bokstavstrogna genom formuleringar som att Koranen ”kan alltså inte
ifrågasättas” av muslimer (Kamali, 2006, s. 54, 56).
Hinduism presenteras i en av böckerna snarare som Indiens socioekonomiska och kulturella
förhållanden än som en religion, menar Kamali (2006, s. 58–63), medan en annan bok
presenterar hinduism som ett filosofiskt perspektiv. Även här finns ett ”homogent vi” och ett
”homogent dem” tydligt representerade, där ”vi” är förnuftiga och ”de” bakåtsträvande.
Författarna till läromedlen förutsätter således att deras läsare, elever i svenska gymnasieskolor,
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är ”etniska svenskar”, vilket blir tydligt i formuleringar som att ”vi i vår kulturkrets” har en
gemensam uppfattning och då de talar om ”vi nordbor” som ens härkomst. Kristendomen ges
däremot genomgående en mer nyanserad bild i de studerade böckerna, och utgångspunkten är
att det är ”vår” religion och ”vår” identitet (Kamali, 2006, s. 64–69). Den bild Kamali beskriver
av läromedlen stämmer överens med Kittelmann Flensners (2015) resultat om klassrumsundervisningen.
Den svenske islamologen Jonas Otterbeck (2005, s. 795–796, 798–799, 803) har granskat hur
islam framställs i sju läromedel för gymnasieskolans religionskunskap, som används av lärare i
Malmö. Böckerna tar upp Muhammad, Koranen, ofta haditherna, islams fem pelare, sharia
följt av nutidens islam där fundamentalism oftast får ta plats, och sunniislam presenteras som
normen. En bok beskrev Irak som en fundamentalistisk stat, och andra felaktigheter som att
Koranen presenteras som främst en uppsättning regler. Otterbeck lyfter däremot fram att
endast 80–300 verser av Koranens 6 300 handlar om regler. Två andra problem Otterbeck
(2005, s. 800, 804) lyfter fram är hur kvinnor utelämnas från flera områden i boken, i vad han
benämner som ”gender blindness”, och vad som egentligen är en presentation av en islamistisk
tolkning av religionen presenteras istället som om det vore islam. Båda dessa problem är också
något som en elev i Holmqvist Lidhs (2016, s. 88–89) studie upplever i den faktabaserade
undervisning hon fått. Eleven tycker att islam karakteriseras av ytliga beskrivningar, och att
hennes egna erfarenheter av kvinnors ställning inte stämmer överens med den bild som
undervisningen ger. Det största problemet, menar Otterbeck (2005, s. 801–803, 809–810),
med islams presentation i svenska läromedel är inte dess felaktigheter, utan dess snedvridna
urval med fokus på sharia, jihad och fundamentalism och dess presentation av muslimer som
en homogen grupp. Dessa problem bygger i grunden på den orientalistiska diskursen om
islam, och skapar ett ”vi” i kontrast till ”dem”.
Jenny Berglund (2014b, s. 7–8) har gjort en jämförelse mellan svenska och indonesiska
läroböcker gällande hur de skriver om kristendom och islam. Berglunds syfte är att placera
läroböckerna i en kontext och visa hur läroböckernas beskrivningar av religion ”marinerats” i
den kultur de framställs. Hon har funnit att det svenska religionskunskapsämnet är präglat av
luthersk protestantism och det påverkar hur religioner framställs i läromedlen. I de svenska
läroböckerna används ofta indelningar som ”mannen, boken och tron”, medan de indonesiska
presenterar religioner utifrån ”bön, gärningar och renhetsföreskrifter”. Dessa olika sätt att
presentera religionen är ett resultat av den ”marinad” som lärobokens författare och kultur är
marinerad i. Elever som marinerats på ett annat sätt än det svenska kan enligt Berglund
därför uppfatta religionskunskapsämnet som icke-objektivt.
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1.4.4 Religiös i det ”sekulära Sverige”
Sverige får ofta agera exempel som ett av världens mest sekulariserade länder, och så kanske är
fallet om det som mäts är graden av deltagande i organiserade religiösa sammankomster eller
hur ofta personer ber. Till exempel visar resultatet av World Values Surveys (2016, s. 7, 78–
79) sjätte våg att drygt 30 procent av de förfrågade i Sverige valde alternativet att de är en
”religious person”, i jämförelse med att knappt 50 procent som valde alternativet ”not a religious
person”, och drygt 15 procent som valde alternativet ”an atheist”. I samma undersökning
beskriver en knapp majoritet (56,8 procent) att de praktiskt taget aldrig ber, och nästan
78 procent upplever att religion inte är ett viktigt område i sitt liv. Däremot är fortfarande
en majoritet av Sveriges befolkning medlemmar i Svenska kyrkan eller något annat samfund
(af Burén, 2015, s. 85–86; Willander, 2014, s. 112–113).
Den svenska sociologien Erika Willander (2014) har jämfört tre studier från European Value
Survey, kvalitativa intervjuer och drygt 200 000 bloggposter för att analysera hur människor
talar om religion. Hennes studie ger ny relevans till kritiken av sekulariseringsparadigmet, där
hon lyfter fram att lekmäns sätt att tala om religion inte alltid stämmer in på gängse sätt att
beskriva tro, praktik och tillhörighet. Willander (2014, s. 112–114, 218, 234) har i sin studie
funnit en tydlig tendens som kan stå som motsättning till sekulariseringsteorin. Genom att
analysera data som mäter religiös tillhörighet, tro och praktik i Sverige har Willander funnit
att mönstret för religiositet varit anmärkningsvärt stabilt i över 100 år. Hon menar att det
finns lika mycket religiositet i Sverige nu som förut, enda skillnaden är religiositetens
förhållande till ”religion”. Hon lyfter emellertid upp problem i användandet av generiska
kategorier i undersökningarna, till exempel vad religiös tillhörighet faktiskt innebär, då
mätningarna bara visar förändringar mellan olika tidpunkter och inte hur innehållet kan ha
förändrats på individuell nivå. Det hon kunnat utläsa är hur religionsutövandet blivit friare, på
så vis att individer kan ha sin egen tro och religion så länge det accepteras av den religiösa
majoriteten som normalt beteende.
Den amerikansk-brittiske religionssociologen Davis Voas (2009, s. 158–161, 167) är en av de
många forskare som undersöker den grupp av människor i Europa som varken kan kallas
religiösa eller icke-religiösa, en grupp han kallar ”fuzzy fidelity”. Fokus ligger främst på ett
kristet perspektiv, och han menar att religiöst engagemang inte är en dikotomi mellan religiös
och icke-religiös, utan att trots att den kristna tron och praktiken förändrats finns det mycket
rester som lever kvar. Genom att undersöka resultatet av European Social Survey har han sett
hur varje generation i varje undersökt land är mindre religiös än föregående, och desto mer
religiöst ett land är desto snabbare går minskningen. Voas menar att religiös tro, praktik och
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tillhörighet alla är tvetydiga kategorier, beroende på hur begreppen tolkas. Om förlita sig på
en högre makt eller en moralisk ordning kan räknas som en religiös tro är andelen religiösa
mycket högre än om kriteriet är att acceptera olika religiösa doktriner. På samma sätt menar
han att mäta deltagande i olika religiösa praktiker också kan vara missvisande. Kontentan av
Voas (2009, s. 161, 163, 165–167) forskning är att det skett en religiös nedgång i hela Europa,
vilket gett en ökad grupp ”fuzzy fidelity” i övergångsperioden från religion till sekularism.
”Fuzzy fidelity” är med andra ord en del på vägen från en religiös till sekulär hegemoni.
Erika Willander har kommit fram till att 70 procent av Sveriges befolkning kan räknas som
”fuzzy fidelity” för att använda Voas terminologi, det vill säga varken är religiösa eller ickereligiösa (Willander, 2014, s. 22), vilket kan jämföras med Svenska kyrkans (2016, s. 59)
oﬃciella statistik som anger att 61 procent av Sveriges totala befolkning var medlemmar i
slutet av år 2016. Vad detta visar är att beroende på vad som undersöks, till exempel statistik
över medlemmar i organiserade religionsformer, privat praktik eller individuell självbild, kan
sekulariseringsteorin ifrågasättas eftersom denna statistik placerar Sverige högt i en
internationell jämförelse (Thurfjell, 2015, s. 20–21, 36).
Af Burén (2015) för liknande resonemang, men fokuserar i sin studie på den ”samtidighet”
som råder. Genom kvalitativa intervjuer har hon undersökt hur 28 semi-sekulära svenskar
talar om och relaterar till religion, där ett huvudtema i hennes resultat är ”samtidighet” dels i
betydelsen respondenterna ger religionsbegreppet, dels hur de förhåller sig till olika religiösa
traditioner, dels hur de förklarar ovanliga upplevelser. Studien visar hur semi-sekulära
svenskar använder komplexa, motsägelsefulla och orimliga uttryck om religion som tecken på
den ”samtidighet” som råder. Af Burén (2015, s. 93–94, 206, 208) skriver att trots den
allmänna uppfattningen av Sverige som ett av världens mest sekulära länder har Sverige ett
”smörgåsbord” av traditioner att plocka från och hon resonerar kring hur religion i Sverige
snarast karaktäriseras av inkonsekvens, vilket hon förklarar med svenskarnas ovilja att välja en
religiös tradition. Den religiösa pluralismen i Sverige innebär inte alltid att gemene svensk
kommer i kontakt med olika religioner, vill lära sig mer om dem, eller för den delen visar ett
intresse för olika religiösa och kulturella uttryck. Däremot har ökad immigration, nya
upplevelser och möten inneburit nya sätt att tänka och agera. Vidare beskriver af Burén (2015,
s. 212) den svenska diskursen som att hålla alla dörrar öppna och inte hänge sig åt en särskild
tro, vilket innebär att ”’the religious Other’ – depicted as a person who goes ’all out’ – may
become incomprehensible or even threatening”.
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En annan forskare som undersökt ”sekulära svenskar” är den svenske religionshistorikern
David Thurfjell (2015) som i sin bok Det gudlösa folket har försökt finna gängse uppfattningar
om religion i den svenska kulturen. Han har identifierat tre diskurser hos dem som han kallar
post-kristna: 1) kristendom, som arv från protestantismen, 2) sekulär kritik av religion, som
arv från upplysningstiden, samt 3) esoterism, som arv från västerländsk esoterism och
spiritualism. I den första kategorin diskuterar han motsättningen hos många svenskar att kalla
sig kristna, trots att de utövar kristna riter, firar kristna högtider och är medlem i en kristen
församling (Thurfjell, 2015, s. 38). Thurfjell (2015, s. 38–40) beskriver vidare att själva ordet
”kristen” har bytt konnotation från de tidigare ”godhet och renhet” till de nyare ”dogma och
stark delaktighet”, vilket kan vara en förklaring till motsättningen. I den andra kategorin
behandlar Thurfjell (2015, s. 69, 101–108) religionskritik, där bland annat maktmissbruk,
feminism och kvinnors rättighet används som kritik mot religionen. Thurfjell (2015, s. 72–74)
lyfter även upp hur religionsbegreppet har ett kristet arv, och att svenskar ofta tolkar religion
utifrån ett kristet perspektiv skapad av en kristen språkvärld. När ordet används för att
beskriva andra förutsätts att de delar in sin kultur och separerar religionen på samma sätt som
kristendom. Han exemplifierar genom tidigare forskning hur ungdomar i flera fall försöker
koppla bort sin kristendom från religionen, till exempel genom att kalla sig ”troende men inte
religiös”. I den tredje kategorin diskuterar Thurfjell (2015, s. 116–122) esoterism och menar
att svenskar konstant möts av andra religioner, övernaturlighet och mystiska upplevelser, till
exempel genom att titta på tv och läsa böcker, eller utöva yoga. Sammantaget visar Thurfjell
(2015, s. 32) i sina resonemang att religionen i Sverige inte försvunnit, så som sekulariseringsteorin påstår, utan att religionen förändrats bort från traditionell gudstro och organiserad
kyrkotillhörighet till en ny, individualiserad och självförverkligande religiositet.

1.4.5 Diaspora
Diaspora förknippades förr med den judiska förskingringen, men diaspora kan också förklara
religiösa eller kulturella traditioner som utövas av en minoritet i ett kulturellt och religiöst
annorlunda, ibland även fientligt, samhälle skilt från minoritetens ursprungliga land (Anthias,
1998, s. 557; Hinnells, 2010, s. 695, 697; McLoughlin, 2005, s. 530–531). När det kommer
till migranter, som i det nya landet befinner sig i en diaspora, kan en religiös del av ens
identitet förstärkas, exempelvis genom att bära religiösa klädesplagg eller andra yttre markörer
som personen inte bar i sitt tidigare hemland (McLoughlin, 2005, s. 530–531, 534–537).
Studier har visat att migranter i många fall upplever sig vara mer religiösa efter migrationen
än före (Hinnells, 2010, s. 693). Samtidigt ändras också ens traditioner, och högtider knutna
till det nya landet kan integreras medan lokala traditioner bundna till det tidigare landet
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upphör att firas. En trend för personer i diaspora är att förespråka en enighet med den
religiösa traditionen, oftare till mer konservativa inriktningar, och där religionen ses som en
resurs för ens etniska identitet. Denna vikt på tradition hos migranter menar den brittiske
islamologen Seán McLoughlin (2005, s. 538–539) är en strategi för att kunna anpassa sig till
det nya landet snarare än en motvilja till förändring.
Den brittiska sociologen Floya Anthias (1998, s. 564, 570) menar att att när begreppet
diaspora används kan det i sig leda till att gruppen det talas om generaliseras och ses som
homogen, vilket hon anser är en felaktig föreställning. Brittiska postkolonialisten John
McLeod (2010, s. 242–247) menar att migranter i diaspora, inklusive deras ättlingar, inte har
en enskild plats som kan anses vara ett säkert hem, och att deras identitet och känsla av
hemmahörande eller tillhörande kan vara splittrat över flera olika platser.
Unga immigranter kan känna sig som främlingar i ett främmande land, där det nya samhället
antingen kan förstärka eller minska denna känsla. Läraren är enligt Berglund (2014a, s. 114–
115) en viktig representant för det svenska västerländska samhället eleverna befinner sig i, och
har en viktig roll att välkomna och respektera eleverna. I hennes studie förklarade de unga
migranterna att lärarna fick dem att känna sig trygga och accepterade.
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2. Teori
I denna studie används en kritisk diskursanalys tillsammans med postkolonial teori för att
undersöka och synliggöra vilka diskurser som förekommer i elevernas tal när de positionerar
sig till en religiös tradition. Av speciellt intresse är hur de upplever den svenska skolans
obligatoriska och icke-konfessionella religionsundervisning, och vad de tänker om dess
utformning och fokus. Genom att kombinera postkolonialism med diskursanalys blir teorin
ett verktyg som bidrar till att synliggöra eventuella eurocentriska och rasistiska påståenden
och praktiker, genom att blottlägga vem som har makten över diskursen och har sanningsanspråk. Språkets betydelse lyfts därmed fram i hur världen struktureras genom språkliga
praktiker, som en spegel av verkligheten (Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, 1999, s. 17–18,
22).

2.1 Postkolonialism
Postkolonialism, eller postkolonialistisk teori, är inte en enhetlig vetenskaplig teori, utan ett
tvärvetenskapligt perspektiv, som avser att belysa den rådande diskursen som utgår ifrån att
Europa och Nordamerika skapat och upprätthåller bilden av resten av världen, samt att ge en
röst till individer och grupper som tidigare saknat representation. Dessa marginaliserade
grupper benämns ofta inom postkolonialismen som ”de subalterna” (Loomba, 2005, s. 26;
McLeod, 2010, s. 218; Young, 2003, s. 4–7, 114). Postkolonialism är också kopplat till
maktbegreppet, där den som har makten har sanningsanspråk över de saker som tas för givna,
och därmed makt över den dominerande diskursen (Eriksson et al., 1999, s. 19).
Detta perspektiv kan därför användas för att analysera och belysa skildringar av ”de Andra”
även utanför länder som en gång varit kolonier. I en svensk kontext nämner von Brömssen
(2003, s. 298) hur förorten gestaltas på liknande vis som koloniserade områden gjorts.
Postkolonialism är också intersektionellt, och belyser maktförhållande och gruppers möjlighet
till representation utifrån kategorier som ”klass, kast, religion, genus och etnicitet.” (von Brömssen,
2003, s. 67). Till dessa kategorier hör också flyktingar, en grupp vars kulturella identitet har
blivit förryckt (Young, 2003, s. 114).
Värt att belysa är också ordet ”religion”. Gilhus och Mikaelsson (2003, s. 27–29) lyfter fram
”religion” som ett västerländskt och eurocentriskt begrepp, som främst använts för att beskriva
kristendom. Även om religion nu används som forskningsbegrepp frågar de sig om själva
begreppet bär med sig underförstådda betydelser och konnotationer, och om det går att överföra
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på icke västerländska traditioner där ”religionen” är mer integrerad i samhället – något som
den brittiska religionsvetaren Richard King (2005, s. 284) menar gör att begreppet bör
undvikas vid studier av icke-västerländska kulturer. Genom den koloniala diskursen har den
västerländska definitionen av religion, i att det handlar om en privat tro, antagits som
universal och applicerats på andra icke-kristna religioner och kulturer (King, 2005, s. 283–
284).

2.1.1 Edward Said och Orientalism
Edward Saids (2003) bok Orientalism, först publicerad 1978, kan ses som starten på – eller i
alla fall genombrottet för – den postkoloniala teorin (Loomba, 2005, s. 54; McLeod, 2010, s. 22,
26; von Brömssen, 2003, s. 32). I Orientalism beskriver den exilpalestinske litteraturvetaren
Edward Said (2003, s. 3–4, 17, 21) hur ”väst”, eller Occidenten, skapat och upprätthåller
bilden av Orienten. Hans studie baseras på textanalyser av litteratur om orienten från
Storbritannien, Frankrike, samt USA, utifrån Michel Foucaults diskursbegrepp. Said (2003,
s. 5–7, 34–36, 40, 205, 207, 229–230) menar att Europa genom kulturell hegemoni har skapat
en identitet av ett överlägset ”vi” genom att måla upp orienten som en bakåtsträvande motsats.
Exempelvis görs detta genom att ”Araber” essentialiseras, individuell variation utplånas, och
”Orientaler” sågs inte som människor, utan som problem att lösa.
Stereotypa bilder av islam och araber, och fördomar mot dessa, är direkt kopplade till
orientalism (Said, 2003, s. 26–28, 36–39). Said (2003, s. 59) menar att historiebilden av islam
har bidragit till att islam har kommit att symbolisera ”terror, devastation, the demonic, hordes
of hated barbarians”. I början av 1800-talet träder även tanken fram på att ”orientaler” och
speciellt muslimer inte har någon kunskap om frihet, och att det är européens ansvar att lära
ut detta, genom att erövra dem. Att de som bodde i Orienten inte hade någon tradition av
frihet menar Said (2003, s. 172, 206–207, 240–241) var en bild som var kanon inom
orientalismen.

2.1.2 Postkolonialistisk diaspora
Inom postkolonialismen ses diaspora också som ”a new way of being”, i hur världens uppfattas
och bemöts – samtidigt som det är viktigt att påpeka att diaspora i sig är heterogena och inte
bör generaliseras till en gemensam enhet eller upplevelse. En viktig del för personer som
befinner sig i diaspora är en känslomässig koppling till en annan plats än den personen
befinner sig på nu, där denna koppling ofta anknyter till språk, religiösa traditioner och/eller
seder (McLeod, 2010, s. 237–238), vilket kan liknas med Anthias (1998) resonemang.
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Robert Young (2003, s. 84, 89–90) menar att om en kvinna är förtryckt om hon tvingas bära
slöja så är det lika förtryckande att förbjuda kvinnor att bära slöja, genom sekulära lagar som
exempelvis råder i Frankrike, Spanien och Turkiet, och därför måste något som en slöja alltid
sättas in i en lokal kontext och inte generaliseras mellan samhällen. Att förbjuda ett
klädesplagg som en slöja kan istället leda till att det blir en symbol för motståndet, och
traditionella klädkoder stärks (se exempelvis Fanon, 1959/1999, s. 108–109).
Att komma till ett nytt land, en ny kontext, kan innebära att ens ”själv” blir transformerat från
att vara ett subjekt till bli ett objekt (Young, 2003, s. 140), exempelvis kan en välutbildad
syrier med hög status plötsligt ses endast som en invandrare. Frantz Fanon, psykiatriker från
franska Martinique, har liknande tankar om objektifieringen, som han menar leder till
internalisering (Loomba, 2005, s. 159), eller som den jamaicansk-brittiske sociologen Stuart
Hall (1990/1999a, s. 233, kursivering i original) uttrycker det: ”de lyckades även att få oss att
uppleva oss själva som den ’Andre’”. Den indiska litteraturvetaren Homi Bhabha (1994, s. 41,
55) talar om en hybriditet, att varken helt tillhöra den ena eller andra gruppen utan att finnas
vid sidan av och försöka transformera eller förhandla sig till ett nytt ”själv”. Att inte känna en
hemhörighet till det nya landet, där ens kulturella handlingar hånas och diskrimineras, och
konstant möta fördomar är något som McLeod (2010, s. 239) menar flyktingar i Europa och
västerländska länder tydligast märker av.

2.1.3 Stereotypisering
Stuart Hall (2013, s. 234, 247–248) har studerat stereotypisering utifrån postkolonialism, i en
analys av bilden av ”de Andra” och ”vi”. Stereotyper, menar Hall, är inte bara utstickande
karaktärsdrag, utan de är både förenklade och överdrivna – och leder till en uppdelning av ett
vi som normala och acceptabla, och de andra som avvikande och oacceptabla. Sådan stereotypisering distanserar inte bara ”de Andra” från ”oss”, utan fungerar även för att föra ”oss”
närmare varandra, i en ”påhittad gemenskap” (Dascal, 2003, s. 159–160; Hall, 2013, s. 248;
Loomba, 2005, s. 183). En viktig del i den koloniala diskursen, menar Bhabha (1994, s. 94) är
just synen på ”de Andra” som fast i en viss historisk och kulturell tid, en oförmåga till
förändring.
Gayatri Chakravorty Spivak (1988/1994, s. 93; se även Loomba, 2005, s. 153), indisk
litteraturvetare, skriver om ”vita män [som] räddar bruna kvinnor från bruna män” som en
central del i att förstå den koloniala diskursen, där kvinnor är oﬀer, de bruna männen farliga
och de vita männen räddarna. Bilden av muslimer som farliga och våldsbenägna, likt den som
Said beskrev ur ett historiskt perspektiv, återfinns även i nutiden – exempelvis i den mediala
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bilden i västerländska samhällen sedan 11 september-attackerna. Denna bild målar stereotypt
upp muslimer som ”oförenliga med västvärldens normer” och ”omöjliga att integrera i de
västerländska samhällena”, menar den indiska litteraturvetaren Ania Loomba (2005, s. 248–
250).
Hall (2013, s. 249) talar precis som Said om stereotypisering i termer av maktförhållande, och
genom att ta sig makten att representera andra menar Hall att stereotypiseringen är en form
av symboliskt våld. Spivak (1988/1994, s. 76, 79, 90) benämner det som ”epistemiskt våld” i
sin klassiska text ”Can the subaltern speak?”, och menar att de speciellt utsatta för detta är
personer från kategorier som redan är underrepresenterade, de subalterna. Masoud Kamali
(2006, s. 48) menar att utbildningssystemet är centralt i utövandet av symboliskt våld, vilket
stämmer överens med Spivaks tankar. Liknande menar Foucault att utbildning är ett politiskt
maktverktyg för att upprätthålla eller förändra rådande diskurser (Fairclough, 1992, s. 51, 92).

2.1.4 Kritik av postkolonialism och Orientalism
En del kritiker menar att enbart före detta kolonier kan anses vara en del av det postkoloniala
(Hall, 1996/1999b, s. 84), vilket exempelvis inte McLeod (2010, s. 282–284) eller Jorge de
Alva (Loomba, 2005, s. 26) håller med om. Begreppet kan således tolkas både brett och snävt,
och postkolonialismen har kritiserats för att vara ett oanvändbart begrepp på grund av sin
spretighet (Hall, 1996/1999b, s. 81–82), och som vi skrev ovan är det ett tvärvetenskapligt
perspektiv snarare än en teori, men dess funktion som perspektiv har ifrågasatts. Ett led i
detta är även hur postkolonialism används för att förklara vitt skilda förhållanden från alla
världens hörn, som om skillnader mellan och inom länder slätas över. Liknande kritik förs av
feministiska postkolonialister som menar att mäns erfarenheter premieras (McLeod, 2010,
s. 285).
Kritik specifikt mot Saids Orientalism bygger till stor del på att den anses vara generaliserande
över den västerländska bilden av orienten, och har således kritiserats för att vara en form utav
”omvänd orientalism”. Boken har även kritiserats för att inte lyfta fram ”orientalers” röster
(Loomba, 2005, s. 57; McLeod, 2010, s. 55–58), vilket i och för sig inte heller var bokens
syfte, men inte heller västerländsk kritik. En annan återkommande kritik är Saids fokus på
västerländska mäns texter, och att han inte granskat kvinnliga författare, trots att han
diskuterar stereotyper kring genus (McLeod, 2010, s. 59–60). Howarth (2000, s. 69–71) är
starkt kritisk till Saids användning av Foucaults diskursbegrepp, och riktar in sig på en kritik
som bygger på vad Howarth menar är en brist från Saids sida att beskriva om orientalistisk
diskurs handlar om en verklighet eller en representation.
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En kritik av postkolonialismen avser dess namn, exempelvis anser Spivak att termen är rent
nonsens och använder istället begreppet neokolonialism (Young, 1991/1999, s. 270). Prefixet
”post” anser en del, som Anne McClintock och Ella Shohat, innebär att kolonialismen således
är förbi, ett avslutat kapitel, vilket exempelvis Hall (1996/1999b, s. 81–82, 86–87, 92–93) och
McLeod (2010, s. 279) vänder sig emot och menar att begreppet inte kan kopplas till
specifika tidsepoker. Men att tala om ”post”-kolonialism anser kritiker som McClintock leder
till att världen delas upp i ett eurocentriskt tidsperspektiv rörande före och efter Europas
kolonialisering – och postkolonialismen anses även eurocentrisk i sitt språkbruk och
tankegångar (McLeod, 2010, s. 277–278, 287).

2.2 Kritisk diskursanalys
Diskursanalys är, enligt Holmqvist Lidh (2016, s. 52–53), en sammanflätning mellan
teori och metod. Det finns en mängd olika diskursanalytiska traditioner, men alla har ett
antal gemensamma utgångspunkter som är hämtade från socialkonstruktionism och poststrukturalism. Hon förklarar hur kunskap är något som skapas, upprätthålls och förhandlas i
en social interaktion. Även den brittiske lingvisten, och en av skaparna till den kritiska
diskursanalysen, Norman Fairclough (2003, s. 2–3, 8) beskriver socialkonstruktionismens
innebörd med att den sociala världen konstrueras, och att text och diskurser har en roll i
konstruktionen. Han menar att språket är en ofrånkomlig del av livet, och att texter därmed
spelar stor roll i den sociala världen. Därför är textanalys enligt Fairclough en väsentlig del av
diskursanalysen. Samma tankar återfinns hos Holmqvist Lidh (2016, s. 53), vars studie bygger
på att världen struktureras, kategoriseras och tolkas genom språket. Text ses inom den kritiska
diskursanalysen ur ett brett perspektiv – som en språklig produkt där både muntligt och
skriftligt tal, liksom transkriberingar av desamma, kan inräknas (Fairclough, 1992, s. 3–4;
1995, s. 4; 2003, s. 3).
Kritisk diskursanalys försöker till skillnad från diskursanalys förklara den sociokulturella
kontext som påverkar diskursen. Kritisk diskursanalys försöker med andra ord synliggöra
sociala relationer, till exempel hur någon talar och vem som styr samtalet, vilket annars ofta
ligger underförstått och människor är sällan medvetna om hur de påverkas av den sociala
strukturen (Fairclough, 1995, s. 23). Målet med kritisk diskursanalys är att ”denaturalisera” de
underliggande strukturer som finns i diskursen. Många människor är omedvetna om att deras
sätt att tala är socialt bestämt, och Fairclough frågar sig då vilka sociala eﬀekter det ger, i hur
stor utsträckning, hur ”naturaliseringen” kan upprätthållas, och hur detta kan förändras
(Fairclough, 1995, s. 36).
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Fairclough förklarar att socialkonstruktionism ofta verkar idealistisk snarare än realistisk. Med
detta menar han att ”although aspects of the social world […] are ultimately constructed, once
constructed they are realities which aﬀect and limit the textual (or ’discursive’) construction of
the social” (Fairclough, 2003, s. 8). Det vill säga, den konstruerade världen kan påverka nya
strukturer, och den diskursiva sociala värld i vilken vi redan lever påverkar också hur nya
konstruktioner uppstår – format av maktrelationer, maktspel och ideologier (Fairclough, 1992,
s. 12, 36).
Utifrån diskursanalys anses det att hur vi talar om något påverkar hur vi uppfattar och förstår
det. Diskursanalys har således en antirealistisk syn på världen, det finns inte en objektiv
sanning som ska plockas fram utan den är konstruktionistisk. Här är det den intervjuades
uppfattning som är av intresse (Bryman, 2016, s. 531; Fairclough, 1992, s. 41–42; Howarth,
2000, s. 52–54; Kittelmann Flensner, 2015, s. 68). Den kritiska diskursanalysen lyfter fram
intersektionaliteten mellan olika faktorer, till skillnad från icke-kritisk forskning som oftast
istället reproducerar förtryckande system, som den nyzeeländske språkvetaren Terry Locke
(2004, s. 25–26) uttrycker det. I vår studie undersöks personer som kan anses tillhöra de
”subalterna”, genom tillhörighet till flera kategorier som utifrån postkolonialismen anses ha
lägre status och mindre makt; migranter, flyktingar, rasifierade, synligt religiösa, muslimer,
unga, samt kvinnor (se exempelvis Bhabha, 1994, s. 252; Loomba, 2005, s. 162–163, 192;
McLeod, 2010, s. 239; Spivak, 1988/1994, s. 90, 101; von Brömssen, 2003, s. 67; Young, 2003,
s. 114).

2.2.1 Den kritiska diskursanalysens tre dimensioner
Kritisk diskursanalys kan enligt Fairclough (1995, s. 3, 97) organiseras i tre nivåer, eller
dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik. Rent metodiskt medför detta en lingvistisk
analys av texten, en tolkning av förhållandet mellan diskursiva processer och texten, samt en
förklaring av förhållandet mellan diskursiva processer och sociala processer. Vad som särskiljer
den kritiska diskursanalysen från diskursanalys är att ”the link between sociocultural practice
and text is mediated by discourse practice; how a text is produced or interpreted [...] depends
upon the nature of sociocultural practice which the discourse is a part of ” (Fairclough, 1995,
s. 97). Målet är med andra ord att undersöka relationen mellan text, diskursiva praktiker och
sociokulturell praktik (Holmqvist Lidh, 2016, s. 57). Eftersom texten inte bör ses som
fristående placeras den därmed i en kontext genom att analysera texten utifrån institutionell
och diskursiv praktik. Detta är en viktig princip som skiljer diskursanalys från kritisk diskursanalys (Fairclough, 1995, s. 9). Varje nivå kan analyseras utifrån flera olika egenskaper, men
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som Fairclough (1992, s. 231–232) skriver är dessa egenskaper olika relevanta baserat på en
studies syfte och det kan därför vara klokt att fokusera på några få av egenskaperna. Nedan
följer en kortfattad beskrivning av de egenskaper vi kommer att fokusera på i denna studie.
På den första nivån analyseras texten till exempel utifrån vokabulär, grammatik, modaliteter
(grad av instämmande) och metaforer. När vi analyserar intervjutranskriberingarna kommer vi
särskilt att undersöka: transitivitet, genom att analysera vem som har agens och om verb
omvandlas till subjektiv, eller utelämnande av vem som gjort något; modalitet, genom att
analysera hur bestämt ett uttalande görs, med hur mycket säkerhet och hur kategoriskt personen
uttalar sig om något specifikt, exempelvis med ord som: måste, kanske, kan, borde, ska,
troligen, samt huruvida detta är subjektivt (”jag tror att…”) eller objektivt (där det subjektiva
är utelämnat/implicit); samt ordbetydelse, genom att analysera vilka nyckelord som återkommer
och granska dem utifrån dess meningspotential ur ett maktperspektiv (Fairclough, 1992,
s. 158–160, 178–180, 185–187, 234–236; Locke, 2004, s. 47–51).
På den andra nivån sätts texten i kontext till diskursens praxis, till exempel vem står som
skapare och mottagare, vad som står med i texten och vad som inte skrivs ut explicit, och vem
som bestämmer, det vill säga diskursens ordning. Diskursens praxis påverkar hur en text
framställs och lämnar spår i texten, och fungerar dessutom som en medlare mellan text och
sociokulturell praktik (Fairclough, 1992, s. 78–80; 1995, s. 10, 97). På denna andra nivå
kommer vi särskilt att undersöka vad Fairclough benämner som textens koherens, detta görs
genom att analysera hur sammanhängande materialet är och hur mycket en läsare behöver
tolka texten för att få en klar bild över vad som egentligen menas (Fairclough, 1992, s. 83–84,
233; Locke, 2004, s. 43–44, 69–70). På denna nivå kommer vi tolka texten utifrån första
nivåns beskrivning av innehållet.
På den tredje nivån belyses resultatet i relation till den sociala praktiken, till exempel
samhället i stort, och fokus hamnar här på ett maktperspektiv. I vår analys är den sociala
praktiken både i relation till skolan och religionskunskapsundervisning, men också det
sekulära samhället i stort. På denna tredje nivån kommer vi att undersöka det Fairclough
benämner ”social matrix of discourse”, genom att försöka finna sociala och hegemoniska
relationer och strukturer, och ifall de representeras som konventionella och normativa eller om
de ifrågasätts; diskursens ordning, genom att specificera relationen mellan de rådande
diskurserna; samt ”ideological and political eﬀects of discourse”, genom att analysera hur
diskursen påverkas av kunskaps- och meningssystem, samt sociala relationer (Fairclough,
1992, s. 43, 86–88, 94–95, 237–238). På denna nivå kommer vi förklara diskursen, med hjälp
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av tolkningen från andra nivån och koppla det till samhället, skolan och en vidare social
kontext.

2.2.2 Kritik av kritisk diskursanalys
En kritik som kan föras mot kritisk diskursanalys är den roll och makt forskaren ges vad
gäller analys och urval. Detta baserar vi på hur Holmqvist Lidh (2016, s. 53–54) beskriver hur
de dominerande diskurserna påverkar vad som ses som sant och falskt, normalt och onormalt.
Hon påstår vidare att den egna utgångspunkten alltid färgar förståelsen av verkligheten. Det
är språket som skapar mening och konstruerar verkligheten, sociala relationer och identiteter.
Detta kan jämföras med Faircloughs (2003, s. 14–15) textanalys, i vilken han menar att
forskaren alltid selektivt väljer särskilda frågor, texter och händelser i sin analys, och därmed
påverkar analysens objektivitet. En objektiv textanalys är därför något som, enligt Fairclough,
inte existerar, om objektiv innebär en text som enbart är beskrivande och utan något bias från
forskarens sida. Vidare skriver han: ”rather than a transparent ’report’ of what was said or
written, there is always a decision to interpret and represent it in one way rather than
another.” (Fairclough, 1995, s. 54).
Ytterligare kritik som framförts är teorins grund i Foucaults relativism, då det inte finns
någon absolut sanning och sanningen är relativ till en viss diskurs, diskursiv makt och
kunskapsförhållande (Fairclough, 1992, s. 60). Howarth (2000, s. 8) menar i sin tolkning av
Fairclough att den kritiska diskursanalysen begränsas av att den tittar på sociala relationer
utifrån semiotik, och således inte tar in samtliga sociala praktiker och system som han menar
att diskursteori gör.
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3. Metod
3.1 Kvalitativ intervju
Kvalitativa intervjuer är interaktiva, och kan leda till en djupare förståelse, vilket är relevant
för vårt syfte och valet av kritisk diskursanalys. Eftersom hur vi talar om något påverkar vår
uppfattning innebär det att intervjuaren också blir en del av undersökningen, och ses således
inte som neutral eller en distanserad betraktare eftersom intervjuarens deltagande påverkar
samtalets innehåll. Även transkriberingen ses som en tolkning i sig. Det innebär att det är
viktigt att som intervjuare vara medveten om sin egen maktposition i förhållande till den som
intervjuas. Fokus ligger på den som intervjuas, och denne bör således få möjlighet att tala
sammanhängande och i längre stycken, för att få komma med egna formuleringar och
uppfattningar. Det som diskursanalysen intresserar sig för och försöker få fram är deltagarnas
egna berättelser, beskrivningar och de begrepp som används samt att hitta eventuella mönster
(Howarth, 2000, s. 140; Locke, 2004, s. 80, 82; von Brömssen, 2003, s. 105–106, 109–110).
De kvalitativa intervjuerna vi genomfört är av semistrukturerad variant, vilket är vanligt inom
diskursanalytiskt arbete, och de har utgått från en intervjuguide med tematiska frågor som
finns som bilaga 1 och 2. En semistrukturerad intervju kan leda till följdfrågor som inte finns
med i den bifogade intervjuguiden, men samtliga frågor i guiden bör ställas på liknande vis i
samtliga intervjuer (Bryman, 2016, s. 468).

3.1.1 Metoddiskussion
En möjlig problematik är det faktum att vi endast har intervjuat en lärare och hennes
nuvarande och tidigare elever. Det upplägg och prioritering av innehåll som denne läraren gör
påverkar sålunda vårt resultat i stort. Eleverna har också fått ta del av samma undervisning,
vilket både kan ses som positivt och negativt. En fördel är att vi därmed fått möjlighet att ta
del av elevernas olika perspektiv och uppfattningar av en och samma klassrumssituation.
Ytterligare problematik kan vara att de nyanlända eleverna vi intervjuat endast varit i Sverige
mellan 1,5–4 år. Det kan leda till eventuella språkförbistringar, där en risk finns att vi lägger
för mycket vikt vid särskilda ordval som kanske snarare speglar elevernas vokabulär än diskurs.
Von Brömssen (2003, s. 300) observerade i sin intervjustudie en tendens hos elever med
annan bakgrund än etniskt svensk att de sällan var öppet kritiska till skolan, vilket är en annan
variabel vi måste vara medvetna om i vår studie då våra respondenter faller in i den gruppen.
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En annan problematik är att flera av intervjuerna genomfördes nära inpå varandra, vilket
påverkade ordval hos oss då tidigare elevers kommentarer färgade vårt sätt att tala. Det kan
till exempel påverka talet ifall det är eleven eller vi, med tidigare intervjuer i färskt minne, som
först tog upp ett begrepp såsom ”regler”. Samtidigt är det också problematiskt hur vissa av
våra temafrågor är formulerade, där sådana begrepp används. Det kan göra att elevens tal om
sin religiösa praktik påverkas av vilka begrepp och praktiker vi valt att lyfta fram. I detta
tillkommer också våra roller som ovana forskare och intervjuledare.

3.1.2 Kritik av kvalitativa intervjuer
Ett problem med intervjuer är risken att den intervjuade framställer något i mer positiv dager,
antingen för att själv framstå som bättre än ”verkligheten” eller för att underlätta själva
intervjusituationen. Extra känsligt är detta när det kommer till att intervjua barn som försöker
”lista ut vad den vuxne vill veta”, som von Brömssen (2003, s. 111–112) uttrycker det. Det är
därför viktigt att inte visa samtycke eller motstånd till den intervjuades påstående, då detta
kan påverka den intervjuades svar på senare frågor (Bryman, 2016, s. 471). Hade vi istället för
individuella intervjuer genomfört gruppintervjuer hade det kunnat vara en fördel, precis som
Holmqvist Lidh (2016, s. 73–74) diskuterar. Att höra andra elevers tal kan bidra till att friska
upp minnet för andra deltagare i intervjun, menar hon, eller för att belysa maktförhållanden
och positioner när eleverna förhåller sitt tal till varandra. Samtidigt är det ett känsligt ämne
att öppna upp sig om, som Holmqvist Lidh (2016, s. 69) också resonerar kring, vilket var den
främsta anledningen till att vi valde att genomföra individuella intervjuer i likhet med bland
andra von Brömssen (2003, s. 115).
Generaliserbarhet är en kritik som riktas mot kvalitativa intervjustudier, men där menar
Holmqvist Lidh (2016, s. 80–81) att det inte är forskningsetiskt försvarbart att avsäga sig
generaliserbarheten och mena att resultatet enbart är applicerbart på respondenterna. Genom
att våra respondenter har varierande bakgrunder och upplevelser samt att vi sätter våra
resultat i en kontext av tidigare forskning, menar vi, i likhet med hur Holmqvist Lidh och
Bryman (2016, s. 399) resonerar, att vårt resultat till viss del kan generaliseras och användas av
andra forskare. Med det menar vi inte att vårt resultat är representativt för samtliga nyanlända,
men syftar till att ge en ökad förståelse för hur nyanlända kan tänkas uppleva och uppfatta
religionskunskapsundervisningen och samhällets påverkan på deras religiösa positionering.
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3.2 Urval
För att försöka få tag på målgruppen av nyanlända som läst religionskunskap 1 kontaktades
rektorer på tolv gymnasieskolor. På de skolor som hade språkintroduktionsprogram skickades
förfrågan till ansvarig rektor för programmet. Vid den initiala kontakten som skickades ut till
rektorer presenterade vi oss och studiens syfte, samt förklarade att deltagande var både
frivilligt och anonymt, detta gjordes utifrån de forskningsetiska principerna (Patel & Davidson,
2011, s. 62–63, 74; Vetenskapsrådet, 2017, s. 27, 41). Vid intervjutillfällena upprepades dessa
principer, och vi meddelade även att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande i
studien – inklusive efter genomförd intervju.
Då den tänkta målgruppen verkade obefintlig, det vill säga vi fick inte kontakt med någon ur
vår tänkta målgrupp, valde vi att istället vända oss till nyanlända som läser/läst grundskolans
religionskunskap via språkintroduktionsprogrammet, men som ännu inte hunnit påbörja
gymnasieskolans religionskunskap 1. Även denna grupp är liten, då det är få elever som läser
religionskunskap på språkintroduktionsprogrammet (se avsnitt 1.3.2). Vi försökte även att leta
efter elever som inte var nyanlända, men som kommit till Sverige i högstadie-/gymnasieålder
och läst religionskunskap 1. Vi lyckades inte hitta någon från denna grupp heller.
På grund av vår snäva målgrupp har ett slumpmässigt urval inte varit möjligt. Läraren fick vi
kontakt med via rektorn på ett språkintroduktionsprogram, och de tre första elevintervjuerna
gjordes med elever som vid det tillfället studerade religionskunskap hos läraren och som ville
ställa upp på intervjuer. De tre elever som intervjuades veckan efter (se tabell under 3.5
Deltagare) var elever som förra året gått hos läraren, men som nu påbörjat ett nationellt
gymnasieprogram. Dessa eleverna hade läraren själv tagit kontakt med och gjorde detta urval
utifrån vem hon ansåg vore lämpliga att intervjua (utifrån att ge oss en spridning av olika
upplevelser och åsikter). Att ha en variation, snarare än en representation ökar studiens
generaliserbarhet, enligt Holmqvist Lidh (2016, s. 81), samtidigt är det någon annan som
gjort det åt oss, och lärarens tankar kring urval fick vi reda på först efter att vi genomfört
samtliga intervjuer. Att alla elever har haft samma lärare i religionskunskap är också något att
vara observant på, då deras upplevelser kanske kan handla om denne lärares lektioner och
upplägg snarare än en mer generell bild kring ämnet i sig.
Samtliga intervjuer genomfördes individuellt, i ett mindre grupprum på lärarens och elevernas
skola. Rummets ena vägg hade stora fönster ut mot en korridor, och ibland fångade något
utanför rummet respondenternas eller vår uppmärksamhet. Intervjumiljön var lugn, förutom
första delen av intervjun med Karim då det förekom en del oväsen från rummet bredvid.
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3.3 Bearbetning av kvalitativ data
Att vara medveten om hur de intervjuades tal bearbetas är viktigt, speciellt när det kommer
till marginaliserade grupper, för att inte tysta ner ”de Andra” som vanligtvis inte har en röst,
som den kanadensisk-australiensiske lingvisten James Martin (2003, s. 202–206, 215)
uttrycker det. Det råder dock olika åsikter kring hur detta bör ske, i fråga om huruvida det är
korrekt eller inte att exempelvis renskriva och korrigera i citaten. Det vill säga, det finns en
oenighet över vilken metod som bäst representerar den intervjuades tal och uppfattning. För
att på bästa sätt representera eleverna och föra fram vad de menar har intervjuerna skrivits ut
med korrekt stavning och tillrättalagd grammatik, till skillnad från exempelvis von Brömssen
(2003, s. 133) som lät grammatiska fel vara kvar men samtidigt ändrade hon talspråk till
skrivspråk. Vårt val att tillrättalägga grammatik gjordes delvis utifrån tanken att diskursanalys
i sig inte fokuserar på talets små beståndsdelar som dess grammatik (som i lingvistisk analys)
utan syftar till att komma åt den sociohistoriska diskursen (Fairclough, 1992, s. 3, 27, 40). I
detta arbete är det snarare innehållet än sättet det sägs på som är det centrala, att bibehålla
felaktig grammatik hade inte fyllt någon funktion. Valet gjordes speciellt med tanke på att
eleverna endast varit i Sverige i mellan 1,5–4 år, och således inte talade på sitt modersmål.
Exempelvis har meningar som ”jag kommer inte mycket ihåg om” blivit tillrättalagda till ”jag
kommer inte ihåg mycket om”, medan stakningar, upprepningar och problem att hitta rätt ord
lämnats kvar.

3.3.1 Transkribering
Vi har valt att använda oss av samma transkriberingsstil som Holmqvist Lidh (2016, s. 75), då
vi precis som hon inte genomför en detaljerad analys av texten som skulle behöva ha med
längd på pauser och liknande information som kan göra transkriberingen svårare att läsa. Vårt
mål är att texten ska vara enkel att läsa samtidigt som den på ett så korrekt vis som möjligt
ska spegla det inspelade materialet, och anser att denna stil är ett lämpligt mellanting.
Transkriberingar från samtliga intervjuer har anonymiserats och finns tillgängliga hos oss.
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I transkriberingen förekommer följande tecken (Holmqvist Lidh, 2016, s. 75):
(…) ohörbart tal
(.)

samtalspaus

//

överlappning av tal, sätts ut vid början och slut av en överlappande sekvens

här

understrukna ord, ord eller uttryck som är särskilt betonade

[]

hakparentesen sätts runt en innehållslig sammanfattning av en sekvens utan
direkt anknytning till intervjuinnehållet, eller runt en kommentar som
förklarar exempelvis ett avbrott i intervjun.

3.4 Etiskt förhållningssätt och vetenskaplig kvalitetssäkring
Denna studie syftar att undersöka individers positionering till en religiös tradition, vilket kan
vara ett känsligt ämne för många. I forskning på högre nivå krävs en etikprövning om
forskningsprojektet behandlar känsliga personuppgifter, såsom etniskt ursprung eller religiös
övertygelse (Vetenskapsrådet, 2017, s. 30–31). Denna studie är genomförd på avancerad nivå,
så en etikprövning är inte ett måste. Däremot har vi arbetat för att de berördas identitet inte
ska kunna röjas, bland annat genom att anonymisera namn på intervjupersoner. Respondenterna
har fått fingerade namn, valda utifrån vanliga namn från respektive land, kön, och till viss del
ålder.
Istället för reliabilitet och validitet talas det inom diskursanalys mer om genomskinlighet,
sammanhang, trovärdighet, och fruktbarhet, enligt von Brömssen (2003, s. 118–119).
Genomskinligheten syftar till att tydligt redovisa sitt material, genom att lyfta fram längre
utdrag från intervjun vilket möjliggör att se hur analyser och slutsatser dragits utifrån källmaterialet. Även alternativa tolkningar skall presenteras och diskuteras, för att öka studiens
trovärdighet. Studiens sammanhang och fruktbarhet berör dess analys och slutsatser kopplat
till studiens syfte, teori och metod. Även Holmqvist Lidh (2016, s. 79–80) rör sig utanför
begreppen validitet och reliabilitet, och bygger istället vidare på begreppen tillförlitlighet,
trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet. Begreppen ska bidra till en kritisk granskning
huruvida studien är väl genomförd och att resultatet kan reproduceras; att lyfta forskarens roll,
till exempel i termer av hur kategorisering genomförts, eller hur uppmärksam forskaren är på
variationer inom representationer av religioner och individer; och grad av generaliserbarhet.
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3.5 Deltagare
Hur tal uttrycks och uppfattas är beroende på aspekter såsom kön, kulturell och religiös
bakgrund, utbildning och ålder (Fairclough, 1992, s. 47; Said, 2003, s. 305). Därför presenteras
deltagarna på ett så tydligt vis som möjligt samtidigt som deras identitet hålls anonym.

3.5.1 Elever
Namn

Ålder,
Religiös självpositionering
kön

Födelseplats, år i
Sverige

Skolgång
i tidigare
land

Intervjudatum

Linh

19 år, ”tror på mig själv […] jag har ingen
kvinna religion”

Vietnam,
2 år

11 år

2017-11-28

Ahmad

17 år,
pojke

muslim, sunni, ”tror på Gud”, ”inte
riktigt religiös”, ber ”fem gånger per
dag” men ”varje dag brukar jag inte
göra det”

Syrien,
4 år

7 år

2017-11-28

Omar

17 år,
pojke

muslim, ”tror på Gud”, religionen:
Syrien,
”Jätteviktigt för mig. Men tyvärr följer
1,5 år
jag inte hela regler”

11–12 år

2017-11-28

Karim

17 år,
pojke

muslim, shia, ”tänker på Gud”, ”Det
var religionen som styrde mig, innan”,
”jag vill inte vara religiös”

Razan

muslim, troende, ”gör reglerna inom
18 år,
islam” men ”inte så mycket religiös,
kvinna
inte som de [terrorister]”

Farid

17 år,
pojke

muslim, troende och praktiserande,
”jag är religiös”, ”jag hade bättre tro” i
Afghanistan ”mer fundamental” då

Afghanistan, 3 år,
2017-12-04
2 år
koranskola
Syrien,
2 år

11 år

Afghanistan,
9 år
2 år

2017-12-04

2017-12-04

3.5.2 Lärare
Namn

Kön

Undervisat religionskunskap i antal år

Undervisar på nivå

Intervjudatum

Maria

Kvinna

4 år

Gymnasielärare, men undervisar på
grundnivå på språkintro

2017-11-28
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4. Resultat och analys
Resultatet kommer presenteras utifrån studiens två teman, där elevernas självpositionering får
stå som rubrik för det första temat, och elevernas upplevelser av religionskunskapsundervisningen för det andra. Vi kommer att delge citat från respondenterna för att sedan
beskriva, tolka och försöka förklara dem utifrån diskursanalysens tre dimensioner, för att
sedan analysera tillsammans med det postkoloniala perspektivet och tidigare forskning.

4.1 Elevernas självpositionering
Gemensamt för flera av respondenterna verkar vara en ovilja till att kalla sig religiösa. Ingen
av dem har vuxit upp i ett land som har ett kristet arv, men deras uttalanden kan ändå liknas
vid de ungdomar som Thurfjell (2015) beskriver som inte vill kalla sig religiösa utan istället
använder ordet troende. Att ”tro” är ett koncept som återfinns hos alla respondenter på ett
eller annat sätt. Ahmad och Omar beskriver hur de ”tror på Gud”, något Linh också beskriver
som centralt inom religion. Läraren Maria beskriver hur det i en språkintroduktionsklass är
”naturligt att prata tro”, och att det ”är självklart för dem att man tror”. Hos Karim är oviljan
att kalla sig religiös tydlig, då han förklarar att han tänker på Gud (men kallar sig inte
troende) och firar muslimska högtider men han ”vill inte vara religiös”, jämfört med det något
vagare uttrycket ”jag är inte riktigt religiös” hos Ahmad. Farid är ett undantag mot övriga
respondenter, som är tydlig med att han ”är religiös”, eftersom han känner sig som religiös.
Charlotte: Skulle du då säga att religion är en viktig del av din identitet?
Ahmad: Ja, ganska viktig.

Ovanstående citat är inte långt, men ändå innehåller det en intressant aspekt av hur eleven
Ahmad ser på religion i förhållande till sin identitet. På textens första nivå analyseras texten
rent innehållsmässigt, och här träder ordet ”ganska” fram, och ur ett modalitetsperspektiv
uttalar han sig inte så bestämt om religionen. Detta kan enligt den andra nivån tolkas som att
Ahmad menar att det finns fler delar som utgör ens identitet än enbart religionen, eller att
han har ett kärnvärde som är viktigare än religion i förhållande till sin identitet. Ahmad
stödjer delvis den bild som tidigare forskning ger där islam hos muslimska elever lyfts fram
som en viktig del av identiteten (se exempelvis Kittelmann Flensner, 2015; von Brömssen,
2003), men det är svårt att avgöra vilken betydelse ordet ”ganska” egentligen har i
sammanhanget, till exempel om han medvetet använder det för att visa en gradskillnad av
betydelsens roll.
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Liknande tveksamhet uppvisar Ahmad vid en fråga om hans religiositet, då han svarar att ”Jag
är inte riktigt religiös”. Även om religionen alltså är en ”ganska viktig” del av hans identitet
menar han inte att han är ”riktigt religiös”. Koherensen är med andra ord inte stor, då svaren
är något motsägelsefulla. En förklaring kan vara talet om religion i det svenska samhället,
liksom hur af Burén (2015) i sin studie visar att svenskar är motsägelsefulla i sitt tal om
religion i tro och praktik. Även om Ahmad endast varit i Sverige i fyra år visar han i likhet
med många svenskar tecken på att tala om religion motsägelsefullt, eller att inte riktigt vilja ta
ställning, precis som forskning av exempelvis af Burén (2015), Thurfjell (2015) och Willander
(2014) visar.
Charlotte: Skulle du vilja säga att din religion då är en viktig del av din identitet?
Omar: Ja-aa. Jätteviktigt för mig. (.) Men tyvärr följer jag inte hela regler.

Omar uppvisar en starkare modalitet i samma fråga, då han säger att religion är jätteviktigt för
honom. Sett utifrån koherens finns det två delar som kan lyftas, dels hur religion är ”jätteviktigt” för honom i förhållande till att han ”tyvärr” inte följer hela regler, dels att det delvis är
oklart huruvida Omar talar om religion som viktigt i förhållande till identitet eller bara i
största allmänhet. I båda fallen finns motsättningen kvar mellan religionens roll och den vikt
Omar verkar lägga på att följa regler. Det syns särskilt i hur han betonar att ordet ”tyvärr”. En
möjlig förklaring är olika hegemoniska och normativa strukturer som möjligtvis anger att följa
regler är en viktig del av religionen och identitet, vilket också får ta stor del i de läromedel
som används i den svenska religionskunskapsundervisningen (se exempelvis Berglund, 2014b;
Otterbeck, 2005). Senare i intervjun säger Omar nämligen att ”I Koranen, i islam, måste man
följa hela regler”, även här har han en stark modalitet att man måste följa reglerna inom islam.
Här blir dock det tidigare subjektet ”jag” utbytt mot ett objektivt ”man”. Tolkningen vi har
gjort är att Omar med ”hela” regler menar ”alla” regler, men tyvärr är det något vi inte
fördjupade oss i, på grund av att vi inte reagerade på ordvalet förrän efter transkriberingen.
I motsättning till att tidigare forskning om diaspora visar hur migranter blir mer religiösa i
diaspora (Hinnells, 2010; McLoughlin, 2005) berättar Omar om ”när jag var i Syrien, var jag
mer muslim än när jag kommit hit”. Förutom att han känner sig mindre religiös i diaspora
lägger han också en vikt vid att det går att vara muslim på olika sätt – mer eller mindre. Det
är ett kategoriskt uttalande som Omar själv förklarar med att det svenska samhället ser
annorlunda ut än det syriska, och att samhället och hans vänner påverkar honom.
Karim: […] Det är alltså, jag, jag vill inte följa någonting, religions–. Att man, om man vill följa
någonting så måste man göra det till 100 procent, man missar inte någonting. Så här går det inte,
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så jag bara tänker på Gud. Att det finns en Gud. Alltså, det är bara en energi. Gud kan vara min
kompis (.) annars funkar det inte.

Ovanstående citat kommer från Karim vid frågan om hur han förhåller sig till religion. Rent
innehållsmässigt blandar Karim subjekt och objekt, där han inleder med en subjektiv
användning av ”jag”, för att sedan övergå till att använda ”man”, och avsluta med att än en
gång tala utifrån subjekt. När han använder ord som ”bara” och ”kan” är det ur en subjektiv
bemärkelse eftersom han talar om sin personliga tro. Ur ett modalitetsperspektiv uttalar han
sig med hög modalitet när han istället använder ord som ”måste”, där han med säkerhet
uttalar sig om att man ”måste” följa religioner eller liknande till 100 procent för att inte missa
något, ”annars” funkar det inte.
Liknande tankar återkommer då han berättar om situationen i sitt hemland:
Karim: i Afghanistan, var det inte så. […] och då, alltså måste du följa reglerna, isla- alltså
muslimska reglerna. Be till Gud tre gånger per dag, ”göra så”, ”göra så”.

Det är av den anledningen han säger att han inte vill följa någonting, och flera gånger under
intervjun återkommer han till samma tema. Senare berättar han att ”Så är religion nu: jag
tänker inte på någonting, jag tänker bara på Gud”, i motsats till hur religion tidigare var hans
liv då religionen styrde honom. Att han inom detta tema återkommer till samma slutsats flera
gånger under intervjun tyder på en hög koherens, då talet blir sammanhängande, han inte
motsäger sig och materialet inte behöver tolkas för att förstås.
Karim gör skillnad mellan nu och då även i andra sammanhang, och lyfter upp att reglerna
som finns är gamla, och att han lever i nuet. Att islam framställs som gammaldags är något som
eleverna i von Brömssens (2003) studie också lyfte fram, där det ofta är en institutionaliserad
bild av islam som presenteras snarare än islam på individnivå. Karim vill inte tänka på de
gamla reglerna utan vill bara tänka på Gud. Han skiljer också på samhället i Sverige som han
benämner sekulärt, i motsats till hur det var i Afghanistan. Inom Sverige har man flera spår,
säger Karim, där religionen är separerad från samhället och man kan välja fritt, men att
religionen verkar vara mer sammanknuten med samhället i Afghanistan.
På den direkta frågan om Razan upplever att religion är en viktig del av sin identitet svarar
hon ”Ja, japp”, men är mer ambivalent i sina svar om religionsbegreppet och om hon kallar sig
själv religiös:
Charlotte: Då tänkte vi börja fråga lite om religion, hela begreppet och om (.) hur det så, så vad är
religion för dig, vad innebär det?
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Razan: Mm, jag tycker att religion är (.) jag vet inte [skrattar]. Men det som lägger förutsättningar,
eller jag vet inte, för livet eller som säger till man att ”det här kan man göra det här kan man inte
göra”, och ”det här är bra för dig det här är dåligt för dig”. Och (.) ja, jag tycker också att (.) mm,
det är tankar, det är livet, för mig.
Charlotte: Om man tänker, skulle du säga att du är religiös?
Razan: Ja, inte riktigt. Men alltså, jag är muslim, så det är klart [alla skrattar], så man kan inte säga
att jag är mycket religiös, och samtidigt inte så slösig person i religionen [skrattar]. Ja.
Charlotte: Vad innebär det då, vad är det att vara religiös? Är det att man ska följa regler eller att
man ska fira högtider, eller (.)?
Razan: För mig jag firar högtider som är så viktiga för mig, och jag ber, jag gör de här reglerna
inom islam; liksom jag ber, jag fastar, jag (.) har slöja på mig (.) Mm, men inte så mycket som de,
som de, (.) Jag tycker inte om det där ordet jag försöker att undvika det, som är terrorister, jag
försöker att undvika det.
Charlotte & Fredrik: Mm
Razan: Så nej, jag är inte så mycket religiös person.

Som synes i citatet ovan har Razan i likhet med Omar en tendens att rangordna sin
religiositet, i och med att hon säger att hon inte är ”så mycket” religiös. Razan är också tydlig
genom hela intervjun att hon ogillar att använda ordet ”terrorist”, men det återkommer trots
det flera gånger under intervjun. I detta sammanhang beskriver Razan terrorister som att de
följer reglerna mycket mer än vad hon själv gör. Razan talar mycket subjektivt och har sålunda
agens i sitt tal.
Koherensen kan anses vara något otydlig, då Razan verkar göra viss skillnad på religionens
betydelse personligen jämfört med när hon beskriver religionens roll mer generellt. Det finns
tecken på hög modalitet när hon rent konkret beskriver vad religionen betyder för henne; när
hon talar subjektivt ger hon exempel på att hon ber, fastar, firar viktiga högtider och bär slöja.
Något lägre modalitet finns när hon i början av detta citat beskriver att ”det här kan man göra
det här kan man inte göra” där religionens roll inte längre är lika bestämd. I slutet av detta
citat används också ordet ”försöker” ett flertal gånger, medan andra stycken är mer bestämda
och kategoriska.
Gud verkar också vara en viktig del av Razans tro, och när vi frågar henne vem Gud är svarar
hon: ”Förlåtelse, och, hur kan man säga? Alltså, det är många, många saker tillsammans, alltså
jag tycker att han är min hjälpare, min stödjare, och (.) Ja. (.)”. Både Gud och religionen är
alltså betydelsefulla för Razans identitet, vilket stödjer ett återkommande tema i tidigare
forskning (se exempelvis Kittelmann Flensner, 2015; von Brömssen, 2003), som visar hur islam
ger stöd och styrka och fungerar som moralisk vägledning.
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Farid lyfter i sin tur upp praktiken när vi frågar honom om han är religiös. Han beskriver en
generell bild av religion där hans normativa uttalande visar att man anses vara religiös om
man ber, och eftersom han ber så känner han sig som ”en religiös”:
Charlotte: Men till exempel, vad innebär det att vara religiös? (.) //Vad, är det (…)//
Farid: //För mig, betyder det mycket. För själv, jag är muslim. Och jag är religiös muslim, jag ber
fem gånger om dagen. Så islam betyder mycket för mig. Ja. Och jag vill följa islam så mycket som
jag kan.
Charlotte: Och du skulle du säga, du är religiös?
Farid: Jag är religiös.
Charlotte: Är det då på grund av att du ber och... eller vad är det som gör dig till //muslim//?
Farid: //Alltså, religiös… ja…
Charlotte: Det är ett svårt ord.
Farid: ”Jag ber, självklart, jag ber. Och generellt, den här bilden är såhär, alltså, ”Om man ber, då är
man religiös”. Så, jag ber, och jag känner mig som en religiös…”

Han ger flera exempel på vad man ska och inte ska göra som muslim, och att det finns vissa
regler som måste följas. Till exempel visar citatet nedan en mycket hög modalitet, då Farid är
väldigt bestämd när han förklarar att man ”måste” följa, man ”måste” be ett visst antal gånger
varje dag, för ”det är inte frivilligt”. Han förklarar att ”vissa” muslimer inte ber, men uttrycker
starkt motstånd till det då att vara muslim för honom verkar innebära att man ”måste be fem
gånger om dagen”. Vad gäller transitivitet pendlar Farid mellan att dels tala subjektivt och ge
exempel på vad islam innebär för honom, dels tala mer objektivt när han ger exempel på vad
islam ska innebära för en muslim – vad man ska och inte ska göra.
Farid: Ehm (.) Jag fastar när det är Ramadan, trots att det är långa dagar, 20 timmar, men jag gör
det. Och då… som sagt, jag ber, jag äter inte griskött, jag vill ha bra beteende mot alla. (.) Jag vill
inte stjäla någonting, och det är min religion som säger det här, att ”Man ska inte stjäla, man ska
inte vara elak mot någon annan, man ska be”. Alltså, inom islam måste man be fem gånger, det är
inte frivilligt. Vissa säger att ”Åh, ja. Jag är bara muslim, men jag ber inte.”. Nej! Om du är muslim,
så säger islam ”Du måste be fem gånger om dagen”. Så, man måste följa såhär.

Precis som Razan verkar Farid ta ställning till att det går att vara muslim på mer eller mindre
korrekta sätt, då han talar om praktiken att be. Han talar kategoriskt då han beskriver att
”vissa” inte ber, men att det är fel, det är inget frivilligt val utan något som är en del av islams
kärna.
McLeod (2010) talar om att personer som befinner sig i diaspora ofta har en känslomässig
koppling till en annan plats, och detta verkar vara fallet när Farid talar om hemlandet
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Afghanistan. Han beskriver också under intervjun att han hade en ”bättre tro” när han bodde i
Afghanistan, och förklarar att den var mer fundamental. Den fundamentala tron verkar Farid
värdera högre eftersom han säger att hans tro var ”bättre” i Afghanistan. I sin utbildning hade
han inte läst om någon annan religion än islam och inte hört något som stod i motsättning till
islam. När Farid beskriver sin tidigare tro som mer fundamental kan en möjlig förklaring vara
de olika samhällenas förutsättningar. I den svenska skolan ska en icke-konfessionell religionsundervisning och en neutral lära om de fem världsreligionerna ingå, vilket inte har varit fallet
för Farid när han utbildades i Afghanistan. När själva undervisningen ser så pass annorlunda
ut är det förståeligt om religionens roll kan förändras, då han ges nya perspektiv på sin tro.
En intressant aspekt och ordval är när Farid beskriver att ”jag är muslim. Och jag är religiös
muslim” och särskiljer att han är ”religiös” muslim. Det är inte tydligt i hans tal hur någon är
muslim utan att vara religiös, men eftersom han lyfter upp praktiken, och särskilt bönen, som
ett vanligt kännetecken för att kalla sig religiös verkar det främst vara här han skiljer på de
båda. Resonemanget stärks också av att han säger att man som muslim ”måste” be fem gånger
dagligen. Däremot lyfter han upp senare i intervjun att ”om man inte ber, betyder det inte att
man inte är muslim”, och i detta sammanhang blir koherensen något låg eftersom han till viss
del motsäger sig själv. Han gör en jämförelse och förklarar att om man är elev så måste man
vara närvarande i skolan, i likhet med ”om man är muslim, måste man ju följa islam, typ
såhär”. Även om han tidigare talat om hur viktigt det är att be, verkar han inte hålla det som
ett ensamt kriterium för att kalla sig muslim, dock ”måste man ju” följa islam.
Linh var den enda av respondenterna som var tydlig med att hon inte positionerar sig till en
religiös tradition. Uttalandet har hög modalitet då hon uttalar sig bestämt, och beskriver
också sitt hemland där religion inte existerar. Linhs religionsdiskurs är möjligtvis påverkad av
det kunskapssystem hon är uppväxt i, där religion inte var en del av det vietnamesiska
samhället:
Charlotte: Skulle du säga att du på nåt vis är troende, eller religiös, eller att du praktiserar någon
tro?
Linh: Nej, jag, jag tror på mig själv. […] Jag har ingen religion. Också mitt land finns inte
kristendom, judendom eller någonting, religion finns inte.

Om den svenska religionskunskapsundervisningen säger hon att ”Allting är nytt”. Viktigt att
belysa är hur Linh tolkar ordet religion, och med tanke på att hon inte läst religionskunskap i
Vietnam kan vi anta att hon främst har fått sin kunskap om religion utifrån den undervisning
hon fått i Sverige – som grundar sig på ett i många fall västerländskt, eurocentriskt religions-
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begrepp med arv från kristendom och kristna konnotationer (Gilhus & Mikaelsson, 2003;
King, 2005; Thurfjell, 2015).
Vid ett annat tillfälle under intervjun verkar Linh i likhet med Farid lyfta upp praktik som
centralt inom religioner, och hon förklarar att ”jag tror att de ska tro på Gud, och har några
regler, för att de måste följa med. Om ibland måste man ha kläder, till exempel (…) [otydligt,
troligen ”niqab”, visar som en slöja runt huvudet] eller som de muslim har.” Här uttalar hon
sig något tveksamt om att hon ”tror” att de tror på Gud, men senare talar hon mer kategoriskt
och bestämt, genom att de ”måste” följa vissa regler eller ”måste” ha vissa kläder. Det är en
subjektiv bild av hur Linh ser på religionen som förmedlas, där graden av modalitet förändras.

4.1.1 Religionens roll i individens liv
För Linh har religionen ingen särskild plats i vardagens tro och praktik då hon inte är
troende. Hon firar heller inga särskilda högtider, utan lyfter upp nyår som enda exemplet på
högtid i sitt hemland Vietnam. Anledningen till varför hon firat nyår är inget hon verkar
reflekterat över. Vid frågan om det firas av tradition eller för att det alltid varit så förklarar
Linh ”Det är liksom Sverige, firar nyår”. Det är ett något generaliserande uttalande då nyår
både i Sverige och Vietnam är något som bara firas, utan att ha någon särskild betydelse.
Vid inledningen av intervjun med Ahmad frågar vi honom om han är troende eller
praktiserande, varvid han svarar att han tror på Gud. Vid följdfrågan om det främst handlar
om tro än praktik förklarar han ”bara tro”. Senare i intervjun återkommer vi till liknande
ämnen, och då förklarar han hur han firar särskilda högtider såsom Eid och Ramadan och går
till moskén. Högtiderna verkar alltså inte vara något Ahmad beskriver som praktik. Det kan
ha flera förklaringar, till exempel hur det är traditioner som inte reflekteras över, eller allmänt
en språkförbistring där vår tolkning av ordet praktik inte delas av Ahmad. Vidare förklarar
han om bönen:
Charlotte: Brukar du någon gång be?
Ahmad: Ja.
Charlotte: Är det ofta?
Ahmad: Ja, det är varje dag.
Charlotte: Varje dag.
Ahmad: Jag brukar inte göra det varje dag [småskrattar]
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I detta citat går att utläsa en tydlig inkoherens, där Ahmad motsäger sig själv. Till en början
uttrycker han sig bestämt om att han ber och att han gör det varje dag, och uttalandet har
därmed en hög modalitet. När vi sedan upprepar hans svar säger han plötsligt att han inte ber
varje dag, och småskrattar samtidigt. Det är svårt att veta vad han menar här, men senare
förklarar han att man ber fem gånger om dagen. Vid det uttalandet är Ahmads agens mer
otydlig, då han om bönen förklarar ”det är fem gånger om dagen” och subjektet är utelämnat.
En möjlig förklaring till ovanstående citat och det faktum att Ahmad småskrattar kan vara att
han inte alltid ber de fem gångerna om dagen som han genom det senare uttalandet verkar
mena är det korrekta. En annan möjlighet är att praktiken förändrats under den tid han varit i
Sverige. Han beskriver att han tidigare firat Eid i Malmö och att det är helt annorlunda mot
nu, och förklarar att firandet i Malmö mer påminde om hur firandet skedde i hans hemland
Syrien där ”alla är glada alla firar och så”.
Som vi beskrev under föregående rubrik (se 4.1 Elevernas självpositionering) talar Omar i sin
tur om att det finns regler inom islam som står i Koranen och att man måste följa dem. Även
om Omar beskriver sig som troende muslim förklarar han att det är svårt att hinna med:
Omar: ”Men jag är ju person, som inte följer. För att jag tror det finns regler som är svårt att följa,
till exempel att man ber fem gånger… i islam. Jag hinner inte! Jag vaknar klockan sju, kommer till
skolan, slutar klockan fem, nästan. Jag har missat två gånger”

För Razan är islam en stor del i hennes vardagliga tro och praktik. Hon talar mycket om
bönen, vilka regler muslimer bör följa, och vilka högtider hon firar. Det som beskrivs i islams
fem pelare är viktigt för Razan, till exempel fastan och bönen, och hon önskar att hon någon
gång kommer resa till Mekka om hon får möjlighet. Razan förklarar också hur ”Allah vet allt
om oss”, och syftar på att det inte gör något om man missar en bön, eller råkar äta griskött
eller dricka alkohol. Det viktiga för henne är att man försöker undvika det så mycket man
kan, för det är den inre tron som betyder mest, och Allah förstår om det inte alltid kan följas.
Liknande förklarar Farid när han beskriver att känslan är viktig:
Farid: ”Men det är viktigt att man måste ha den här känslan. Den här planen att ”Jag ska be”. Så
om du inte hinner, du missar, så är det lugnt bara du har den där planen och känslan att du vill be.”

Precis som Razan spelar islam en stor del i Farids liv, vilket han uttrycker som ”islam har gjort
att, alltså, jag njuter livet”. Han beskriver hur han försöker följa alla regler så gott som det går,
och hur han firar särskilda högtider såsom Ramadan ”trots det är långa dagar”, och hur han
försöker ha ett bra beteende mot alla. Ordet ”trots” återkommer när han beskriver att han inte
hinner gå till moskén under Ramadan ”trots att det är viktigt, men jag missar, det går inte.”.
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Det tyder på att Farid egentligen tycker det är en viktig del att följa, men att det av olika
omständigheter inte går, till exempel på grund av tidsbrist eller att det svenska samhället ser
annorlunda ut än det afghanska.

4.1.2 Religionen som en moralisk kompass
Att beskriva vad som är rätt och fel, som en moralisk kompass, verkar vara en viktig funktion
hos religionen för flera av respondenterna. Även om Omar inte följer reglerna i den
utsträckning han hade velat påverkar islam honom på andra sätt i vardagen. Islam blir som ett
moraliskt rättesnöre som hjälper honom veta vad som är rätt och fel, vilket kan utläsas ur
följande citat:
Omar: […] och det finns många regler som är viktigt, viktiga för mig och när jag, när jag vill göra
en dålig sak så, till exempel om jag vill (.) till exempel bara, om jag vill döda någon, eller slå någon,
kommer jag snabbt ihåg Koranen till exempel, står det på en sida, till exempel, ”Du får inte slå.”.
För då får du dåligt liv, det kommer tillbaka sen.

Liknande Omars resonemang ovan beskriver Ahmad hur ”man får leva så bra som möjligt,
och så, det finns massa saker som man måste inte göra, typ tjuva eller döda”. Farid tycker att
”islam har väldigt bra princip för allt. Liksom, väldigt, vad kallar vi detta, liksom, rättvis… från
allt”. För Razan fungerar Gud och Koranen som ett rättesnöre:
Fredrik: //Du tycker. Tycker du att, alltså, Gud, och Koranen då till exempel, fungerar som en
moralisk kompass? Alltså hur man ska //bete sig liksom?//
Razan: //Absolut. Absolut, jag tycker att det, min första ledare, eller min, första, första reglerna för
mig, att veta i livet.

Karim i sin tur var mer styrd av religionen när han var yngre och fortfarande bodde i
Afghanistan, och när han gjorde eller tänkte något som var fel kände han sig syndig. För
Karim har religionen nu tagit en helt annan skepnad i hans liv än den hade tidigare.
Karim: Till exempel i, alltså i vår religion, alltså muslim, ber man tre gånger per dag för att ha lite,
vad kan–, trygghet, eller lugn. Här tänk– istället tränar jag på gymmet, så ser jag det, det är
viktigast att man, att jag mår bra. (.) Och jag tränar, så det är som att be till Gud, eller hur?
[Senare i intervjun återkommer han till samma tema, då vi diskuterar ”rätt” och ”fel”]
Karim: Ja. Rätt eller fel. Man är… till exempel, några gillar inte, på religions–, alltså på islamska, de
har en månad att be Gud och (…), och sånna, så, några gillar inte, även om de är muslim. De gör
inget, de istället (.) De lagar mat och delar till fattiga. Så det är, det står inte någonstans att du
måste göra det, men det är, han tycker så. Och jag, jag tänker att, det är att man trä–, till exempel
jag tränar, så det känner jag mig. Det känns bra för mig. Så, ja.
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Träning har tagit funktionen som religionen tidigare hade för att ge Karim lugn och trygghet
och blivit en form av privatreligiositet. Fokus för Karim är att han mår bra, och det verkar
vara det som han håller centralt i sammanhanget. Först uttalar han sig rent kategoriskt och
generaliserande och talar om hur muslimer ber tre gånger per dag, och Karims agens här är
osynlig. När han övergår till att tala om träning lyfts hans subjektiva roll fram. Det subjektiva
perspektivet syns också när han förklarar ”det står inte någonstans att du måste göra det”, och
han lyfter att reglerna inte är tvingande. Viss inkoherens syns när han fortsätter meningen
”men det är, han tycker så”. Användandet av ordet ”men” tyder på att även om det inte står
någonstans tycker ”han” att vissa saker är mer rätt än andra. Vem ”han” är inte helt självklart,
men i sammanhanget tolkar vi att Karim syftar på Gud. I slutändan är det för Karim ändå
individen själv som bestämmer vad som är rätt och fel, det är ”hur man känner, sig själv”.
Terrorister är ett ord som återfinns hos Omar, Razan, Farid och läraren Maria. Trots att
Razan beskriver sin ovilja att tala om terrorister är det hon som använder ordet flest gånger av
alla, vilket är något inkoherent. När vi frågar henne vad det är som gör att man blir en
terrorist ger hon följande svar:
Razan: Nej, terrorist är när man fattar sakerna på helt, på ett helt annat sätt, liksom det är många
som tolkar vår heliga bok, Koranen, som, de tolkar den på ett fel sätt, och på det här sättet blir de
terrorister. Annars om man fattar Koranen på ett fe-, på ett rätt sätt så kan man inte bli terrorist.
För att jag tycker att vår religion tycker om att man ska vara i mitten, man ska inte vara så (.) så
mycket till vänster inte så mycket till höger [skrattar]. Så jag tycker (.) det är bäst.

I detta citat talar Razan inte lika subjektivt till en början, då hon mer kategoriskt uttalar sig
om att man är terrorist om man tolkar Koranen och fattar sakerna på ett felaktigt eller
annorlunda sätt. Uttalandet har en hög modalitet, hon talar bestämt om vad som gör att man
blir en terrorist. Hon försöker sedan förklara det ur en mer personlig och subjektiv synvinkel,
där hon anser att ”vår” religion är en mittenreligion som varken är för mycket år vänster eller
åt höger. Både när hon talar ur ett kollektivt perspektiv och när hon förklarar ur sin egen
person använder hon orden ”man ska” och ”man ska inte”, och modaliteten är fortsatt hög.
Samtidigt visar citatet att Razan menar att det finns rätt och fel sätt att tolka regler, Koranen
och ”sakerna” och beskriver fenomenet i koncept av vi-och-dem. Tolkas reglerna fel så är man
terrorist, medan om de tolkas rätt så kan man inte bli terrorist, och detta är två kategoriska
och bestämda uttalanden. Hennes förklaring till vad som är ”rätt” och ”fel” verkar vara det
subjektiva uttalandet att islam förhåller sig i mitten och inte är extremt åt något håll. Men här
finns även en inkoherens med hennes tidigare uttalande om att hon inte är ”så mycket
[religiös] som de [terrorister]”, då hon i det sammanhanget verkar tala om terrorister i grad av
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religiositet snarare än i form utav tolkning. Även Farid menar att terrorister ”misstolkar islam”,
och därmed uttrycker han sig hegemoniskt om att terroristers tolkning av islam inte är rätt.
Han tycker det är viktigt att inte döma ut en religion på grund av några enstaka människor
som ”missbrukar islam”. Det kan liknas vid Kittelmann Flensner (2015) som beskriver hur
religion i allmänhet, och islam i synnerhet, inom religionskunskapsundervisningen framställs
som främmande och beskriver religiösa personer som galna. Här har läraren ett viktigt
uppdrag att försöka nyansera bilden av islam, något Kamali (2006) instämmer i.
Både Razan och Farid talar om medias roll, där Farid beskriver att för någon som inte vet så
mycket om islam skildras bilden av islam sämre i världen på grund av ”IS, talibaner och AlQaida”. Att muslimer framställs som våldsbenägna är något vars historia sträcker sig långt bak
i tiden, och den mediala bilden upprätthåller denna stereotypisering (Loomba, 2005; Spivak,
1988/1994). Razan beskriver i sin tur ”att tv:n och medierna visar andra religioner på ett
annat sätt än som de visar islam”. När vi frågar henne om hon tycker att medierna ger en
negativ bild av islam svarar hon ”Nej, det, nej det är inte mer negativa känslor på islam utan
på terroristerna som gör det här, som, som ledde till att medierna ska prata om islam på ett
negativt sätt.”. Razan verkar här göra skillnad på medierna och terroristerna, som för att lyfta
att det är inte medierna i sig som ger en negativ bild, utan terroristerna. Det som medierna
förmedlar har, enligt Berglund (2014a), lett till en ökad islamofobi i Sverige, vilket stöds av
Razans och Farids påståenden.

4.1.3 Ett personligt val
Razan är genomgående i intervjun noga med att lyfta fram ett personligt val, och hur hon
själv valt att vara muslim och följa det som står i Koranen. Samtidigt som hon talar om det
personliga valet lyfter hon att det som står i Koranen är rätt, för annars hade det inte stått där.
Citatet visar den tilltro till Koranen som Razan har, där den legitimerar vissa beteenden och
gör dem självklara:
Razan: Ja, jag vill personligen, som jag sa till dig att här inne [pekar mot hjärtat] är viktigaste. Som
jag vill gärna för jag tycker att, om det inte var rätt, om det inte var, om det inte var bra för hälsan,
för kroppen, så skulle det inte vara, liksom, vi skulle, det skulle inte vara i Koranen, att vi inte
skulle göra det.

Även om Razan tycker att det som står i Koranen är rätt, utifrån att det är bra för kropp och
hälsa, talar hon flera gånger om friheten, där ”varje person har sin egen frihet att göra vad man
vill”. Hon talar ur ett kollektivt ”vi” [muslimer], och att de [muslimerna] inte kan tvinga
människor att tro på det de tror på.

38

I likhet med Razan lyfter Omar upp att det inte går att tvinga någon att bli muslim utan att
det måste vara ett personligt val. Han förklarar att ”mina föräldrar är i islam. Men de har inte
tvingat mig till att bli muslim, de har inte tvingat någon. (.) För att i Koranen, står det inget
att man kan tvinga någon, för någonting”. Koranen, och dess innehåll, är viktig för Omar, så
till den grad att han läser den och ibland gråter av lycka. Genom att läsa och förstå Koranen
kan han förstå vad Gud menar. Han beskriver att det finns muslimer som inte förstår vad som
står, och en förklaring till detta kan vara när Omar talar om de svåra ord som ibland används
och som han fått förklarade för sig av en imam. En annan förklaring är att Omar tar en
hegemonisk position i att det finns en rätt förståelse, som att de som inte förstår Koranen
läser den fel. Just Koranen blir ett nyckelord hos Omar eftersom han återkommer till ordet
flera gånger under intervjun.
Karim resonerar tvärtemot till Razan och Omar att religionen har en tvingande roll och att
man inte känner sig fri om man är religiös:
Karim: Religiös är alltså, man känner sig inte fri. (.) Man får inte tänka på någonting annat, bara
på ”Det är rätt!”, inte, de vet inte att någon, eller jag, visste inte ”Varför är det rätt?”. Det är frågan.
Jag har inte fått något svar, fortfarande. Så, jag tänker inte, jag tänkte… man måste vara helt fred i
hjärnan. Det är bättre, och leva. Först måste man, hitta sig själv. Och sen tänka på någonting (.)
någon religion eller följa någon religion (.) så, ja.

Citatet visar att Karim är mer tvivlande och ifrågasättande och inte tar något för givet. För
honom handlar det personliga om måstet att i första hand finna sig själv och först därefter
kan man följa någon religion.

4.1.4 Förändringar i diaspora
För alla elever utom Linh har diaspora tydligt lett till förändringar i individens tro och
praktik. Särskilt tydligt blir det vid tal om hur olika högtider firas i Sverige i jämförelse med i
Syrien och Afghanistan. Både Ahmad och Omar beskriver att högtiderna firas på ett annat
sätt i respektive hemland. Hos Ahmad är största skillnaden att Eid i Syrien innebär att aﬀärer
och skolor håller stängt och alla firar, och hos Omar innebär det att man inte gör lika mycket
och släkten träﬀas inte på samma sätt som de gjorde i Afghanistan.
För Karim spelar platsen en viktig roll, och han menar att han måste åka tillbaka till
Afghanistan för att kunna vara religiös. Precis som för Ahmad och Omar motsäger detta en
del av den tidigare forskningen som behandlar diaspora, där till exempel McLoughlin (2005)
och Hinnells (2010) beskriver att migranter i många fall upplever sig mer religiösa efter
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migrationen än före, och att den religiösa delen av ens identitet kan förstärkas efter migration.
För Karim har fallet varit tvärtom, där han menar att det svenska samhället gör att han inte
kan vara religiös. Han talar om när han berättade för sina föräldrar, som fortfarande bor kvar i
Afghanistan och är religiösa muslimer, om hur han har det i Sverige:
Karim: Ja sa, jag ser innan, förra året som jag ringde och pratade med min pappa och mamma. Så
jag sa att det här är, så funkar det, och det funkar inte att här… muslim får inte titta på en kvinnas
hår. Och det här funkar inte, eller hur? // (.) Så jag kan inte… Om man jobbar någonstans, så kan
jag inte bara [oljud från rummet bredvid] (.) gå, alltså läsa, be till Gud tre gånger per dag. Det
funkar inte så. Och om jag vill bli en muslim, och en religiös, så måste jag åka tillbaka till
Afghanistan. Det, platsen är viktig.

I Sverige ”funkar” det alltså inte att vara muslim, och han tar upp kvinnans hår och bönen som
exempel på hur det svenska samhället inte går att kombinera med de regler som finns i
Koranen. Omar beskriver liknande hur det är svårt att följa reglerna nu: ”till exempel vi har
regeln att man inte får dricka alkohol, i Koranen. Aldrig. När jag kom hit till Sverige, det
finns många kompisar som bjudit mig, så, ni vet vad jag menar?”. Han beskriver med hög
modalitet att man ”aldrig” får dricka alkohol enligt Koranen, samtidigt som han kategoriskt
beskriver hur ”vi” [muslimer] har regeln att man inte får dricka alkohol. Sin egen agens lyfts
fram när han beskriver om sina egna erfarenheter när hans kompisar bjudit honom på
alkohol. Han fortsätter med att berätta ”Och vänner påverkar, påverkas. Och när jag kom hit,
jag har testat, och jag dricker alkohol ibland”. Så även om han precis innan beskrivit att
muslimer ”aldrig” får dricka alkohol säger han att han själv dricker alkohol ”ibland”. Även om
han tidigare talat med hög modalitet är den faktiska koherensen därför låg, eftersom han inte
själv följer det han säger att han (”vi”) ska följa.
Farid är den av eleverna som allra tydligast beskriver hur hans religiösa tro och praktik
förändrats i negativ riktning genom att befinna sig i diaspora. Den första tiden i Sverige
påverkade honom så till den grad att han började tvivla på sin tro:
Farid: Bara samhället, samh–, man blir helt påverkad av samhället. Man vet inte, man märker inte
det. Men, efter en stund som, man bara ”Ah, vad är det som har hänt?” såhär. Liksom, jag var
väldigt religiös när jag kom till Sverige, mycket religiös, för jag hade läst när jag var barn, så. Den
första meningen som jag lärde mig, liksom, ”Gud är en” […] efter sex–sju månader, när det gått,
tvivlade jag i hjärtat, alltså, liksom. ”Kanske är vi på fel väg… Alltså, svenskarna, titta de bryr sig
om ingenting, så det är bra liv kanske…”, ”Ah, men nej, så fungerar inte det”. Liksom vissa frågor
som jag fick av andra, liksom, de sa: ”Hur flög Muhammad till himlen?” och såna frågor, man blir
mycket drabbad av det här. Och då, jag tvivlade i hjärtat, kanske ”Vi är på fel väg, vi är på fel spår”.
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Han talar med hög modalitet, hur man blir ”helt” påverkad och ”mycket” drabbad av det
svenska samhället, och hur han var ”väldigt” och ”mycket” religiös innan han kom till Sverige.
När han fortsätter med att beskriva om när han började tveka blir orden inte lika självklara, då
han undrade om de [muslimer] ”kanske” är på fel väg, eller att svenskarnas liv ”kanske” är bra.
Han talar också kategoriskt om ”vi” [muslimer] och ”de” [svenskar] och ställer dem i
motsättning till varandra.
Farid: […] När man kommer till ett land såhär, ett land som inte passar ens trosbekännelse,
liksom, det passar inte liksom, ”Allt är emot islam” typ såhär, kamrater pratar mot islam. Och de
argumenterar liksom såhär, ”Oh, finns inte Gud?” Såhär, såhär. Det gör att man blir väldigt
stressad. Det sker diskussioner inom sig, liksom såhär. Det är någonting som man blir mycket
stressad…

Även i detta citat syns hur Farid talar kategoriskt och stereotypiserande. Han förklarar hur
Sverige inte passar den islamiska trosbekännelsen, och att ”allt är emot islam”, även kamrater.
Farids agens blir otydlig i detta citat, eftersom han talar kategoriskt och använder ord som
”man”, ”de”, eller inom ”sig”. Han uttrycker hur kamraternas argumentation mot Guds existens
stressar honom, och när han skriver om ”diskussioner inom sig” talar han sannolikt om de
tvivel han beskriver i föregående citat.
I stil med Karim, som diskuterar att han som muslim inte kan undvika att se på kvinnors
hår i Sverige, menar Farid att det är problematiskt att kvinnor har för åtsittande kläder här.
Von Brömssens (2003) studie visar att elever ofta diskuterar slöjans tvingande roll, men det
Karim och Farid tar upp visar att det finns andra sidor än just slöjan som är betydelsefulla.
Det finns enligt Loomba (2005) en bild att muslimer är oförenliga med västerländska normer
och att de inte kan integreras i samhällena, en bild vi vill jämföra med hur Karim och Farid
upplever det svårt att hantera hur många i Sverige har håret utsläppt och åtsittande kläder.
För Karim har ett sätt att hantera detta varit att han nu är mindre religiös, medan Farid tycker
att han blivit negativt påverkad eftersom han som muslim ”måste” följa principerna men att
samhället inte tillåter detta. Farid berättar också om att han hade önskat att skolan har ett
rum som kan fungera ”som en liten moské”, då han inte gillar när andra elever ser på honom
när han ber. Istället går han nu in i ett mindre rum och släcker lampan så det blir mörkare och
försöker på så vis lösa situationen. Denna anpassning visar hur islam kan integreras i det
svenska samhället genom lite anpassning och tolerans från båda sidor, även om en bättre
lösning möjligtvis hade varit om skolan tillhandahöll ett bönerum ämnat åt de elever som vill
be ostört. Farids upplevelser kan jämföras med McLeods (2010) beskrivning av hur flyktingar
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upplever att de hånas och diskrimineras på grund av deras kulturella handlingar, och Farid har
behövt anpassa sin praktik för att inte känna sig uttittad.
Farid fick hjälp av en tolk som tipsade honom om en imam som går att följa på YouTube,
eftersom även tolken (enligt Farids uttalanden) tycker att det svenska samhället påverkar i
negativ riktning och uppmanade Farid att ”vara vaken”. Farid tycker att förutsättningarna i
det svenska samhället är helt annorlunda mot det afghanska, till exempel då han i sitt
hemland aldrig hörde något mot islam, utan att islam fungerade bäst. I Sverige menar Farid
att en risk finns att många muslimer får uppfattningen att ”’islam är fel religion’, och då, när
de kommer hit till ett område, eller till ett annat land där de har frihet så de, liksom, (…), de
ger upp ’Jag är inte muslim längre’”.
Till skillnad från Razan, som i sitt tal om islam ofta lyfter upp det personliga valet, använder
Farid begreppet frihet likt hur Said (2003) menar att väst har stereotypiserat Orienten som en
plats utan en tradition av frihet. Farid talar också om friheten inte bara i Sverige utan även
hur läget ser ut i Iran:
Farid: [Talar om Iran] Folk är mycket, liksom, påverkade av väst, liksom såhär. De vill ha lite,
liksom, ”Vi ska vara fria” […] De vill att det ska vara, liksom, så fritt och så liksom. De vill vara
fria. Och det är bara regeringen som säger ”Nä-äh, nej!”. Och det är bra tror jag! Enligt mig är det
bra.

Här drar Farid paralleller mellan frihet och väst, och menar att anledningen till att människor
i Iran vill ha frihet är att de blivit ”påverkade av väst”, vilket han inte tycker är bra utan verkar
stödja den iranska regeringens motstånd.

4.1.5 Sammanfattning och diskussion av elevernas självpositionering
Något detta kapitel hanterar är den västerländska tolkningen av begreppet religion. Som
tidigare beskrivits har begreppet religion ett kristet arv med medföljande konnotationer, där
en viktig del är hur användandet av begreppet ur en västerländsk bemärkelse också tar för
givet att alla religioner fungerar på samma sätt och att religionen är frånskilt samhället. Så är
inte fallet för flera av respondenterna, och det påverkar hur de positionerar sig i förhållande
till religiösa traditioner, särskilt när de befinner sig i diaspora.
Flera av eleverna verkar obenägna att kalla sig själva religiösa, där Farid och Razan utgör
undantagen – även om Razan är ambivalent och ibland kallar sig ”inte så mycket” religiös, och
vid ett senare tillfälle inte ”riktigt” religiös. Precis som Razan är Ahmad inte ”riktigt” religiös,
Karim vill inte längre vara religiös och Omar är inte längre lika religiös. Inte heller Farid är
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lika religiös, och tycker att han påverkats negativt av det svenska samhället. Att befinna sig i
diaspora har gjort att flera av eleverna uttrycker att de känner sig mindre religiösa, vilket tyder
på att det finns en upplevd gradskillnad av religiositet. Linh var den enda av respondenterna
som inte positionerade sig alls i förhållande till en religiös tradition, och hon hade heller inga
tidigare erfarenheter av religion från sitt hemland.
För flera av respondenterna verkar islam vara ett normativt rättesnöre där det finns rätt och
fel, men detta varierar hos eleverna. Karim talar om hur islam måste följas till 100 procent och
att reglerna som står i Koranen måste följas. Omar verkar dela liknande tankar, då han ”tyvärr”
inte följer alla regler, och det därmed verkar som att han tycker det är något man som muslim
måste göra. Farid är noga med att lyfta fram bönen och att det är fel av dem som inte ber
såsom man ska, eftersom det är en del av islams kärna. Även om Linh inte själv positionerar
sig i förhållande till en religiös tradition uppvisar hon stereotypa bilder av vad som gör
personer religiösa, till exempel att tro på Gud och följa regler.
Terrorister är ett ord som återkommer flera gånger under intervjuerna, och medias roll lyfts
särskilt upp som negativ då terroristerna ger en dålig bild av islam som människor som inte
vet så mycket om islam kan bli påverkade av. Det är både intressant och något olyckligt, anser
vi, att ordet terrorist återkommer så pass ofta. Det upprätthåller en felaktig och stereotypiserande bild av muslimer som aggressiva och våldsamma och ökar dessutom islamofobin i
Sverige.
Eleverna är, med Farid som det stora undantaget, i stort sätt något motsägelsefulla när de talar
om religionsbegreppet och när de positionerar sig till en religiös tradition. Särskilt två forskare
kan knytas till detta sammanhang, dels af Burén (2015) som talar om ”samtidighet”, dels Voas
(2009) som talar om ”fuzzy fidelity”. Flera av eleverna uttalar sig om att de är mindre religiösa
nu än tidigare, och kopplat till Voas (2009) forskning kan detta förklaras som att de blivit mer
sekulariserade.
I analysen har vi också haft användning för Bhabhas (1994) begrepp hybriditet, när vi tolkat
respondenternas tal om hur de förhåller sig till det svenska samhället och hur de anpassat sin
tro och praktik genom att komma hit. För Farid är det en negativ anpassning då han inte
längre kan utöva sin religion som han hade velat och känner att de andra eleverna förlöjligar
honom när han vill be (i stil med McLeod, 2010), medan anpassningen för Karim blivit en
annan. Det lugn som Karim tidigare fick från bönen får han nu genom träning. Det blir en
form av privatreligiositet, där han tagit delar av sin tro och anpassat dem till sitt nya liv i
diaspora.

43

Viktigt att belysa, enligt forskare som Anthias (1998) och McLeod (2010) är den heterogenitet
gruppen uppvisar, och respondenterna i denna studie kan inte sägas utgöra en homogen grupp
med gemensamma upplevelser. Även om respondenterna, förutom Linh, har gemensamt att
livet i diaspora förändrat deras religionsutövning har de alla egna erfarenheter av sitt nya liv i
Sverige som varierar stort. Den stora variationen kan exemplifieras genom att beskriva
respondenterna utifrån de fyra kategorier som återfinns i Kittelmann Flensner (2015): 1) de
som strikt följer en religion, 2) de som flexibelt följer, 3) de som menar att religion är viktigt
men själva inte identifierar sig med sin tro, samt 4) de som står vid sidan av och menar att
religion är oviktigt. Ingen av respondenterna följer religionen strikt, men Farid är den som
ligger närmast denna kategori. Han hade velat följa de islamiska reglerna mer, men känner sig
begränsad av det svenska samhället. Razan ligger mellan den första och andra kategorin, men
poängterar att hon inte är så mycket religiös. Omar stämmer in på den andra kategorin, då
han tycker att reglerna är viktiga att följa men inte alltid lyckas. Ahmad kan placeras mellan
den andra och tredje kategorin, då han uttalar sig inkoherent om hur ofta han ber och således
verkar vara flexibel. Karim ligger i sin tur mellan den tredje och fjärde kategorin då han är
något ifrågasättande till sin religion. Samtidigt är Ahmad och Karim svåra att placera in, då
ingen av dem vill kalla sig religiös men ändå kallar sig muslimer och sålunda håller islam som
en viktig del av deras identitet. Linh kan inte tydligt placeras in i någon av dessa kategorier då
hon inte uttalat sig om att religion är oviktigt, men däremot står hon vid sidan av som icketroende och stämmer bäst in på den fjärde kategorin.
Något ovanstående indelning visar är hur svårt det är att försöka placera in respondenterna i
de fyra kategorierna utifrån deras tal om religion. Förklarat utifrån af Buréns (2015)
”samtidighet” talar ingen av eleverna helt sammanhängande utan motsäger sig själva vid ett
eller flera tillfällen, vilket kan bero på deras subjektiva uppfattning av religionsbegreppet. Om
vi istället förklarar det utifrån Voas (2009) ”fuzzy fidelity” visar resultatet genom denna
indelning att religiöst engagemang inte kan förklaras som en dikotomi; att eleverna antingen
är religiösa eller icke-religiösa. Deras tal visar problematiken i att placera dem i kategorier
baserade på tro, praktik och tillhörighet, eftersom begreppen skiljer sig såpass mycket åt från
person till person, och att deras egna förklaringar inte är koherenta.

4.2 Upplevelser av religionskunskapsundervisningen
Elevernas upplevelser av religionskunskapsundervisningen är generellt sett positiva. Linh
tyckte att ämnet var spännande och Omar ansåg att undervisningen gav användbar kunskap
att ha med sig utanför klassrummet, och om dess betydelse uttryckte han: ”Det är bra
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information för att leva, för att kunna leva och (.) ah, det är bra.” och exemplifierade det
genom att peka på att: ”om jag har en kompis (.) buddhism eller, och sen om han kommer
hem till mig (.) blir han arg om jag ger honom mjölk med kött.”. Formuleringen ”blir han arg”
visar här på uppfattningen Omar har om andra religioners matregler som viktiga och
känsloframkallande. Sen huruvida Omar syftar på att buddhisten i fråga är vegan och därför
inte vill ha mjölk och kött, eller ifall han blandat ihop det med kosher inom judendom där
kött och mjölk inte får blandas är lite osäkert vilket således också påverkar meningens
koherens. Oavsett menar Omar att han fått information som underlättar i mötet med andra.
Karim uttryckte en nyfikenhet att lära sig mer om religioner, och liknande tankar kom från
Razan:
Razan: […] men den största skillnaden var också när jag kom hit¸ så var det helt annorlunda. Man
skulle, man skulle se hur de andra religionerna beter sig, om hur de har sina tankar, hur de, andra
saker. Så det var, jag tycker att det var roligt att veta om de andra religionerna och veta hur de
tänker, jag tyckte mycket om det och jag fortsätter att läsa om andra religioner. […]
Charlotte: Så, du tyckte det var roligt när du kom till Sverige och fick lära dig mer om andra
religionerna?
Razan: Ja.
Charlotte: Var det bara det som var nytt eller var det sättet att prata om religioner, hur man
presenterade dem kanske?
Razan: Mm, jag tyckte att det var, hur kan man säga? Liksom att man skulle jämföra, det tyckte
jag om, man skulle jämföra mellan olika religioner och liksom hur deras syn på Gud, hur deras syn
på livet, på individen, så jag tyckte också om det här sättet, undervisningen.

Det finns en tendens till generalisering i Razans tal, genom formuleringar som ”se om de
andra religionerna hur de beter sig, om hur de har sina tankar […] veta om de andra
religionerna och veta hur de tänker”. Formuleringarna kan, som nämnts, bero på språkförbistringar, men bilden som förmedlas är att religionerna har en uppsättningar tankar och
beteenden kopplade till sig. Nyfikenheten och intresset av att lära sig mer om andra religioner
framträder tydligt i Razans tal. I sin studie fann von Brömssen (2003) att elever med en
bakgrund utanför Sverige visade högre intresse för ämnet än elever med svensk bakgrund. Då
vi enbart intervjuat elever ur ena gruppen kan vi inte dra slutsatser kring ifall denna grupp var
mer eller mindre intresserade än elever med svensk bakgrund, men intresset för ämnet var
högt hos de elever vi intervjuade.
Det enda undantaget mot den positiva bilden av undervisningen är Farid, som menar att
religionskunskapsundervisningen påverkar, eller drabbar, honom negativt i förhållande till sin
tro.
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Farid: Alltså, i Sverige, är det många som är ateister, och det är på grund av att de i skolan läser
alla religioner, och då kan lärarna inte motivera verkligheten, alltså, hur det fungerar för att…
läraren är själv ateist. Så, om i Sverige, om svenskarna hade läst, bara, bara islam, hade det funnits
många muslimer, om svenskarna hade läst bara kristendom hade det funnits många kristna. Men
ni läser alla religioner, och det gör att svenskarna tycker att ”Ah, det är bara en fantasi”, sådär, men
det är inte fantasi, det är något som är verkligt, liksom, verkligheten.
Charlotte: Tycker du då att det kan vara negativt, den svenska religionsundervisningen så som den
är //…// för syftet är ju att den ska vara så neutral som möjligt. Att man inte ska //rikta in
eleverna på // någon
Farid: //Ha– (.) //(…), ja alltså, för svenskarna kanske det inte spelar någon roll, men för mig som
är en utlänning, jag har vuxit upp i muslimska samhället, och jag har islam i grunden, typ. Den här
lektionen, man blir drabbad av lektioner också, liksom, när de pratar om kristendom, då de
motiverar. Det här med motivation gör att man blir drabbad.

Formuleringen ”då kan läraren inte motivera verkligheten” tyder på en transitivitet och
modalitet där Farid menar att det finns en faktisk verklighet och denna kopplas till religion.
Farid är tydlig i sin åsikt att det är skolans undervisning som gör eleverna till ateister. Att läsa
om många religioner menar han leder till att tycka eller tro att religion är fantasi, vilket Farid
tydligt tar avstånd från då han säger ”det är inte fantasi, det är något som är verkligt, liksom,
verkligheten”. När han säger att läraren är ateist är det svårt att veta om han talar om sin egna
specifika lärare eller svenska religionslärare överlag. Hans användning av ordet ”drabbad” är ett
nyckelord som återkommer flera gånger i intervjun, till exempel när han i klassrummet ombes
motivera sina svar. Som tidigare påpekats talar Farid ibland i vi-och-dem termer, här uttryckt
som ”för svenskarna kanske det inte spelar någon roll” som till viss del homogeniserar svenskar
till ett enhetligt ”dem” eller ”ni” i motsats till hans egen positionering som ”en utlänning”.
Betoningen på ordet ”utlänning” förstärker det utanförskap och den drabbade situation han
beskriver. Lite senare i intervjun sammanfattade han sina tankar: ”För att om läraren
motiverar islam, kristendom, judendom, hinduism, och alla, då leder det… man… det leder till
ateism. Så är det. ’Religionen, hejdå! Ateism, välkommen!’” varpå han skrattade till, men
samtidigt finns här en allvarlig undertext. ”Det leder till ateism. Så är det.” är ett kategoriskt
uttalande, uttryckt som ett faktapåstående, och det visar den makt som Farid således menar
ligger hos läraren i den hegemoniska struktur som skolan är, i dess möjlighet att påverka
elevernas meningssystem. Då en del av hans kritik är lärarens ateistiska position kan den
situation han upplever sig vara drabbad av relateras till det symboliska eller epistemiska våld
som exempelvis Kamali (2006) och Spivak (1988/1994) talar om.
För att motverka att bli så drabbad anser Farid att undervisningen hade varit bättre om den
varit uppdelad i grupper baserade på elevernas tro:
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Farid: […] det hade varit bättre om man hade redovisat var för sig, liksom, för varje grupp. ”Okej,
men den här gruppen är för muslimer. Och, lite information, ni måste ju veta vad kristendomen är
och hur de tycker, men ni ska inte motivera. Och när det kommer till islam, motivera!”, typ såhär.
Då, gör det att man inte blir stressad. Och när kamraterna sitter med varandra, ska de inte ställa en
svår fråga till en vanlig muslim, eller till en vanlig kristen, att ”Hur det fungerar” för att om man
ställer en sådan fråga… om du ställer en svår fråga till mig, liksom, ”Hur kan du bevisa det att
Koranen är Guds ord?” Det kan jag inte bevisa för dig, för jag är en vanlig muslim. Sådana frågor
ska man, liksom, inte ställa.

Farid talar tydligt ur det objektiva perspektivet, med formuleringar som ”det hade varit bättre”
eller ”det gör att man inte blir stressad” där det subjektiva utelämnas. Det är Farids åsikter som
kommer fram, men de formuleras som om de vore allmängiltiga. Hans användning av ”vanlig
muslim” är i kontrast till en imam, då denna formulering också återkommer flera gånger och vid
andra tillfällen sätter han vanlig i kontrast med imam. Farid tar också här upp undervisningens
två olika delar, dels lärarens del och hur de bör fråga efter elevens motivering till ett svar, dels
hur andra elever ibland ställer svåra frågor. Här träder även en annan del i Farids argumentation
mot undervisningen fram, att han känner sig drabbad är således inte enbart på grund av att
läraren motiverar eller ber eleverna motivera utifrån andra religioner, utan även att han blir
stressad av att behöva motivera sin egen religiösa traditions åsikter då han inte anser att han
besitter kunskapen för att kunna göra detta – eftersom han inte är en imam. Samtidigt som
han lyfter fram imamer som innehavande av en högre maktposition än han själv är han också
ifrågasättande av skolans makt, och vill ändra undervisningens form och funktion. Farid
uttrycker att han känner sig ifrågasatt i rollen som muslim, vilket kan kopplas till det
utanförskap vi tolkar att han befinner sig i – att vara flykting i Europa menar McLeod (2010)
är att tillhöra den gruppering som tydligast diskrimineras och möter fördomar. Tillsammans
med exempelvis hans betoningen på ”utlänning” visar Farid här tecken på en objektifiering av
sig själv, likt vad Fanon (i Loomba, 2005), Hall (1990/1999a) och Young (2003) beskriver.
Eftersom religionskunskapsundervisningen i Sverige är icke-konfessionell ska elever inte få
frågor som handlar om att de ska vara tvungna att framföra sina egna religiösa åsikter och
argumentera för dem, däremot måste eleverna kunna motivera sina svar i klassrumsdiskussioner. När det kommer till ordet motivera förekommer det en gång i LGY11 under
ämnets syfte, i formuleringen ”Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper
om hur människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar.” (Skolverket, 2011, s. 137), men inte i liknande sammanhang i grundskolans
läroplan (Skolverket, 2017). Det vill säga den gymnasiala undervisningen måste innehålla
moment där elever kan använda sig av motiveringar, men dessa behöver inte göras utifrån
egen uppfattning. Som af Burén (2015) skriver är meningen med den svenska undervisningen
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att eleverna ska utveckla ett eget perspektivtagande genom att lära sig om olika livsåskådningar, vilket Farid således uttryckligen inte vill göra inom andra religiösa traditioner än
den han själv tillhör. Vidare var Farid även den enda som föreslog förändringar av
undervisningen, och utöver uppdelningen i grupper ansåg han även att hinduismen borde
plockas bort:
Charlotte: Hade du velat fördjupa dig mer i alla [världsreligioner]?
Farid: Alltså… hinduismen… hinduismen… är en religion som man verkligen inte kan acceptera,
för att alla religioner har lite såhär… lite grunden och lite bra förklaringar för allt, men
hinduismen… lite sådär.
Charlotte: Är det svårare //att förstå?//
Farid: //Ja, jag tror Sverige ska ta bort hinduismen, för att det är onödigt.

Även detta citat visar tydligt på Farids normativa perspektiv som helt utelämnar en subjektivitet,
i formuleringar som ”en religion som man verkligen inte kan acceptera”. Farid menar att
hinduismen inte har en bra förklaring eller grund som andra religioner har, och på frågan om
han hade samma åsikt om buddhism svarade han att han inte kom ihåg så mycket om
buddhism men hinduismen kom han ihåg. I detta går det att utläsa att han anser att en religiös
tradition således behöver ha bra förklaringar för att vara acceptabel. Han säger inte många ord
om hinduism, men hans uttalande kan liknas med sådana som von Brömssen (2003) hörde
från icke-religiösa elever som ansåg religion som förlegad och som von Brömssen med det
menar förnekar värdet i andra religiösa trossystem. Det kan också jämföras med de läroböcker
Kamali (2006) granskat där hinduism presenteras som en filosofi eller Indiens socioekonomiska
och kulturella förhållanden snarare än som en religion. Bland svenska folket är Farid inte
ensam om att vilja ändra ämnet till att inte inkludera ”alla religioner”, men sällar sig till en
klar minoritet av svenskar som är av samma åsikt (World Value Survey, 2016).

4.2.1 Undervisningen i tidigare land
Elevernas upplevelser av religionskunskapsundervisningen i Sverige bör även sättas i kontext
av hur deras tidigare undervisning inom religiösa traditioner sett ut. Linh hade ingen liknande
undervisning i Vietnam, medan Ahmad i Syrien var den enda av våra respondenter som
uttryckligen fått undervisning om andra religiösa traditioner än den som eleven själv hade en
bakgrund inom, då han hade fått undervisning i de tre abrahamitiska religionerna. Farid hade
läst islam i skolan från första klass ”hela vägen till nian”, men inte några andra religiösa
traditioner. Liknande var det för Razan:
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Razan: I Syrien var det, liksom, de största religionerna i Syrien var islam och kristendom. Så de,
men de flesta var också islam, så vi hade en lektion per vecka som handlade om Koranen, om
profeterna, om de här sakerna, och hur man ska bete sig enligt Koranen. […]
Charlotte: Men var det bara islam och kristendom de pratade om i Syrien, de nämnde // inte alls
hinduism // och buddhism och judendom?
Razan: //Nej. Och liksom inom, i Syrien så pratade vi inte så mycket om religion, för att liksom
jag hade många många vänner som jag trodde att de var muslimer, men de var, de var kristna. Men
jag, jag brydde inte mig om vilken religion de har, men det viktigaste är att de var, de var snälla
mot mig och jag var snäll mot dem. Så det var viktigaste för mig.

Meningen ”hur man ska bete sig enligt Koranen” visar på att Razans undervisning i Syrien
således var av konfessionellt slag och i stil med att socialiseras in i en religiös tradition, vilket
också är normen i resten av världen (af Burén, 2015; Berglund, 2010). Då Razan inte tar
avstånd från frågan om att de pratat om kristendom i Syrien kan det tolkas som att hon fått
lite undervisning i kristendom utöver undervisningen i islam, men då hon tydligt beskriver att
lektionerna handlade om islam och Koranen kan det finnas en del inkoherens i hennes
uttalande. Karim däremot framhåller ett lite mer frågande perspektiv:
Karim: Jag har inte riktigt gått i skolan, egentligen. Jag var bara i tre år, i koranskola. Så de har inte
pratat om andra religioner.
Charlotte: Så det var helt nytt //i Sverige då?//
Karim: //De kallade alla religioner (.) hur kan jag översätta det? Att, ah, de är, eh, alltså de är inte
människor. ”Ja, men varför? Bara för att de inte är muslimer?”. Om man säger det så får man lite
[ljudar ett par pisksnärt och gestikulerar slag i luften] straﬀ. Så jag har aldrig frågat.

Här särskiljer Karim koranskolan från att gå i skolan på ”riktigt”, och säger i en senare
mening att han inte vet ifall de som gick i vanlig skola fick läsa om andra religioner. Han
berättar hur andra, oklart ifall det är lärare på koranskolan eller andra personer i hans liv, såg
på icke-muslimer, och lyfter fram en frågande inställning till detta påstående. Men som citatet
visar så ställde han aldrig frågorna av rädsla för att bli straﬀad, inte som en eventuell risk utan
som en objektiv konsekvens. Hotet av repressalier som gjorde att han inte frågade visar på den
rådande diskursen han upplevde i Afghanistan, exempelvis var det viktigare att hålla med än
att förstå varför. I sin fråga använder han även modalitetsordet ”bara”, som kan tolkas som att
han inte anser att det är tillräcklig anledning att kalla någon icke-människa ”bara” för att de
inte är muslim. Men det är också viktigt att vara medveten om att vi inte vet ifall Karims tid i
Sverige och den svenska skolan har påverkat detta minne, eller om det är ett ordval han även
skulle använt om vi intervjuat honom för några år sedan i Afghanistan.
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Karim berättar även om hur han under sin första tid i Sverige letade efter en moské för att
söka trygghet i det nya landet, men inte hittade någon. Däremot kände han senare den
tryggheten i skolan: ”så kom jag till skolan och började, och träﬀade lite lärarna och fler
svenskar. Jag tänkte: ’Ja, de är också bra’. […] Om man öppnar hjärtat, så, de [lärarna] är
också… de är bättre än imam.”. Karim menar här att ”de ljuger inte, lärare, de ljuger aldrig.”,
utan ifall de inte kan svaret på en fråga kommer de vara ärliga om det, och säga att de kan
behöva leta upp svaret, vilket han menar att imamerna i Afghanistan inte gjorde. Lärare och
skolan verkar ha en viktig roll i Karims liv, och det menar Berglund (2014a) generellt sätt
gäller för muslimska elever. För Karim verkar lärarna på skolan uppfyllt den roll som
Berglund (2014a) beskriver som viktig: att vara en representant för det svenska västerländska
samhället samt att respektera och välkomna eleverna.

4.2.2 De religiösa traditionernas representation
När de religiösa traditionerna presenterades i klassrummet ansåg Ahmad att det talades för
mycket om historia, medan Omar tyckte det var bra att historia togs upp. Även Karim
nämnde att det var mest historia det undervisas om och utvecklade sitt svar:
Fredrik: Men, generellt sett, tycker du att det är bra att man pratar mycket om historia?
Karim: Ja, men religion är historia. Ja. Historia, ja de, men det. Vi har inte läst mycket om, djupt in
i religionen. Det är bara, vem var viktigast i den här religionen? Och vad har de för tankar?

Att ”religion är historia” kan tolkas som att Karim placerar religion i en förgången tid,
speciellt med tanke på att Karim själv har gått från att vara religiös till en position som ickereligiös, men det kan också tolkas som att han anser att historia är en viktig del för att förstå
en religion och därför är religion historia. I sin studie fann Holmqvist Lidh (2016) att
eleverna inte kände igen sig i bilden som förmedlades, och att denna fokuserade på historia,
vilket hon menade gör att den religiösa människan placeras i en dåtid – vilket kan förklara
Karims syn och förändrade position. Han lyfter även fram att de inte läst om religionerna på
djupet, och det stämmer överens med läraren Marias bild av undervisningen:
Maria: […] vad är viktigt för dem [de religiösa traditionerna], alltså, grund, tror de på en Gud eller
tror de på flera gudar, böckerna, alltså lite sån basic. Sen som såhär präst, imam, moské, alltså bara
för att de behöver de orden. Så att det är mycket basfakta egentligen. Och det är kanske därför
som de inte riktigt tar in de här perspektiven av hur religioner kan påverka en individ.

Marias tankar här liknar Holmqvist Lidhs (2016) beskrivning av att en ytlig undervisning blir
ett hinder för ökad förståelse och tolerans samt att det riskerar att skymma mångfalden av
tolkningar som finns inom traditionerna. Samtidigt har Maria ett extra krävande jobb i att
50

undervisa i de religiösa traditionerna då hennes elever inte har med sig undervisning från
tidigare skolstadier in i klassrummet. Detta kan problematiseras ytterligare i att religionskunskap inte är obligatoriskt och ofta väljs bort på språkintroduktionsprogrammet, och det
blir först i gymnasieskolans religionskunskap 1 som dessa elever får undervisning om vissa av
de religiösa traditionerna för första gången.
Maria använde främst PowerPoint-presentationer, men visade även en del videoklipp från
SLI. Hon hade precis fått tag på en lärobok som var anpassad för religionsundervisning för
svenska som andraspråk, men inte hunnit använda den i undervisningen än. Användandet av
böcker eller videoklipp hade eleverna lite olika åsikter om, men eleverna verkade främst
uppskatta Marias PowerPoint-presentationer.
Fredrik: Vad är det till exempel för filmer, alltså är det //såhär…//
Ahmad: //när vi har judendomen så brukar hon visa filmer om hur de firar högtider, och vad det är
som de inte får göra, och sånna saker.

Ahmad talar här på ett vis som generaliserar judarna i videoklippen till att representera hela
judendomen, och lyfter fram exemplen av högtider samt regler i formuleringen ”vad det är
som de inte får göra”. Att tillhöra judendom för således med sig saker som är förbjudna i form
av att de inte får göras, i Ahmads uppfattning. Ahmad ansåg att böcker var bättre än video när
det kom att lära sig om religiösa traditioner, då som han säger: ”i filmen, så saknar de någon
viktig sak. Men i boken så, brukar det stå allting”.
Att använda videoklipp ansåg Omar däremot var bättre än böcker, ur ett källkritiskt
perspektiv, då han i videoklippen visste vem som sa något medan han inte tyckte detta var lika
tydligt i böckerna han läst. Omar förklarar det även med att säga: ”Maria som har varit här,
hon är ju religionslärare, hon visar oss en video om araber som pratar om Koranen. Riktigt
regler. Jag tycker att det är bäst”. Citatet, tillsammans med hans kommentarer om källkritik,
visar att Omar lägger stor vikt vid vem det är som säger något. Araber, som är särskilt betonat,
tolkar vi som att det här jämställs med muslimer, det vill säga att det är muslimer som talar
om Koranen. Att ordet araber används som synonym till muslim kan ses som ett
osynliggörande av icke-muslimska araber, vilket liknar Razans erfarenhet av att ha vänner i
Syrien hon trodde var muslimer men som visade sig vara kristna. ”Riktigt regler” är något
svårt att tolka utan att riskera att förlora Omars egen syftning, men det skulle kunna mena en
riktig/muslimsk tolkning av Koranens regler. Att han säger araber och inte, exempelvis, en
imam tyder på en diskurs av att det viktiga är att personen som talar själv tillhör den religiösa
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tradition de beskriver, snarare än experter med ett utifrånperspektiv som i detta fallet skulle
kunna vara islamologer.
Vi ville försöka få reda på vilken känsla eleverna tyckte att undervisningen förmedlade av de
olika religionerna, och hur de representerades. Dock hade vi svårt att formulera frågan på ett
sätt som möjliggjorde för eleverna att svara på vad vi ville få reda på. Linh ville inte svara på
vilken känsla hon fick av judendom eller islam, utan frågade istället ifall hon kunde beskriva
vilken känsla hon fick av buddhism. Vid flera intervjuer med de muslimska eleverna var det
svårt för dem att svara på frågan utifrån så som vi tänkt oss, det vill säga att försöka beskriva
hur religionerna representerades känslomässigt i klassrummet, exempelvis som hos Omar:
Fredrik: Om någon person, om du skulle sitta i ett klassrum sen med någon som aldrig hört talas
om islam, vet inte vad islam är överhuvudtaget //…//
Omar: //Kommer, till exempel, säga dumma saker menar du?
Fredrik: Nej, men en person som aldrig hört talas om islam överhuvudtaget, liksom, har inga
förutfattade meningar om islam eller så, men bara i klassrummet och får höra det som Maria till
exempel har pratat om för er. Tror du att den personen skulle få, liksom, en bra bild av islam,
alltså //en rättvis bild//
Omar: //Det beror ju på om han har läst om Koranen eller inte. Om han förstår Koranen, eller
inte, eller muslimer eller inte. Det finns många som inte tycker om islam (.) Jag känner många som
inte tycker om islam. Vi är vänner, ändå. (.) Men, //eh…//
Charlotte: //Varför tror du att det är så då, att vissa inte tycker om islam? (.) Är det något som
skolan har bidragit till, //eller…//
Omar: //Nej! Nej! Nej! Nej. Det är samhället! Det är samhället. Det är bara samhället.

Eller Razan:
Charlotte: Tycker du att, ifall man ska säga en känsla om hinduism, till exempel, vad tycker du
man tänker på då istället [för känslan av islam]?
Razan: Om hinduism?
Charlotte: Ja?
Razan: Jag, jag bryr inte mig [skrattar] kan man säga. För att, jag tycker att de får, som jag sa, de
får tro på vad de vill och när man inte upplever någon religion så kan man inte säga att de säger
rätt eller de säger fel

Omar verkar inte ha uppfattat delen av frågan som handlar om att personen inte ens hört
något om islam innan, utan Omar tog för givet att det var en person som skulle ”säga dumma
saker”. Omars nästa svar, att huruvida personen skulle få en bra eller rättvis bild av islam
utifrån undervisningen, blev att detta berodde på ifall eleven läst och förstår Koranen – vilket
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till stor del hamnar utanför religionskunskapsundervisningen. Det är också svårt att veta vad
Omar lägger in i formuleringen ”förstår Koranen”. Men tydligt är att Omar direkt förhåller
sig till att andra har en negativ känsla eller bild av islam, dels genom kommentaren om
”dumma saker” och att han sedan på egen hand går in i att ta upp att det ”finns många som
inte tycker om islam”. Det visar på en upplevelse av stereotypisering, att vara utsatt för att
objektifieras, vilket i Omars fall verkar ha lett till någon grad av internalisering i förhållandet
till den rådande media- och samhällsbilden av islam och muslimer (i stil med Hall,
1990/1999a; Loomba, 2005). Samtidigt är han tydlig i att sådana åsikter inte kommit av
undervisningen i skolan, utan kommer från samhället. Vad exakt Omar menar med samhället
här är otydligt, och skulle kunna inkludera sådant som politiker och media, men eftersom
även skolan är en institution i, och viktig del av, samhället är det svårt att urskilja utan att
övertolka. För Razan, vid en följdfråga på känslan av islam, utgick hennes svar från hennes
egen relation till hinduism utifrån att inte vara en troende hindu. Det vill säga hon gav inte
ett svar på vilken känsla hon fick av hinduismen utifrån undervisningen utan endast i relation
till att hon inte brydde sig om den. Hon tar tydligt ställningstagande för att inte göra något
anspråk på vad som är rätt eller fel, och kopplar möjligtvis detta till känslobegreppet hon
frågades om, och vidare menar hon att om man inte tillhör – eller upplever – en viss religion
”kan man inte säga” huruvida de har rätt eller fel. Men som båda citaten ovan visar hade vi
problem med att få eleverna att svara på vilka känslor som de ansåg att undervisningen
förmedlade av de olika religiösa traditionerna.

4.2.3 Bilden av islam och muslimer
Samtliga elever upplevde att allt eller det mesta av det som undervisades om på lektionerna
gav en rättvis eller korrekt bild av religionerna, och specifikt islam. Ahmad ansåg att Maria
hade tagit med allt viktigt inom islam och gett en rättvis bild, Karim tyckte också bilden varit
korrekt med undantag för skildringen av shia/sunni som diskuteras nedan. Farid menade att
”informationen som jag fick, det var rätt, och det var sant. Jag fick rätt information” i
religionskunskapsundervisningen. Razan menade att det ibland fanns detaljer som var felaktiga
i boken hon läste:
Razan: Jag vet inte, men inte helt och hållet. Alltså, när jag läste boken så hittade jag, jag kan inte
säga att de är fel, men som muslim så tycker jag inte att de är helt korrekta. Jag tycker att det, saker
som inte kan tolkas på ett rätt sätt från Koranen, liksom, jag vet inte. Men, ja, alltså, olika personer
kan tänka, eller kan tolka olika saker på olika sätt, också. Så jag tänkte, eller jag tyckte, om sakerna
på mitt sätt och jag tycker att det var, jag tycker att mitt, mitt sätt är rätt, så jag kan inte säga att
det andra sättet också är fel. Men som muslim, jag som upplever den här religionen, jag menar om
boken som handlade om islam så tycker jag att den hade några detaljer som var fel.
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Fredrik: Vad är det för, alltså har du något exempel som du kommer ihåg som du tyckte att det
inte stämde i boken?
Razan: Mm, liksom… Och (.) Vänta [småskrattar] Nej jag kommer inte exakt, jag har något
exempel, men…

Razan uttrycker sig tydligt subjektivt, och lägger betoning på ”mitt sätt”, och talar utifrån vad
hon själv tycker och tänker, hon gör således inte anspråk på en objektiv normativ uppfattning
– samtidigt sätter hon sig i en kontext ”som muslim”, men följer direkt upp det med ett ”jag
som”. Tyvärr kunde hon inte komma på några konkreta exempel på detaljer som hon ansåg
var felaktiga. Det hade varit intressant att jämföra Razans bild av läromedel med den som av
islam som Kamali (2006) och Otterbeck (2005) menar är stereotypiserande och problematisk,
för att exempelvis se om det är i formuleringar där islam framställs som avvikande och
faktafel likt Kamali tar upp, eller mer i stil med ett snedvridet urval som Otterbeck fokuserar
på.
I Holmqvist Lidhs (2016) studie uttryckte vissa elever att de inte ville representera sin
religiösa tradition i klassrummet på grund av att de inte kände sig tillräckligt kunniga eller
inte levde enligt ”den rätta läran”, vilket vi inte märkte mycket av. Men Razan uttryckte att
hon inte ville representera islam i klassrummet utan sa ”jag försöker att hålla mig, min åsikt
för mig”, vilket skulle kunna kopplas till hennes perspektiv på tron som ett personligt synsätt,
”mitt sätt” snarare än att hon inte känner sig kunnig eller inte följer den rätta läran. Lite
senare i intervjun talade Razan om den negativa mediebilden av islam:
Fredrik: […] Tycker du att, alltså Maria och läromedlen du använde, böckerna och sådant ni
använde här i Sverige, ger de [till skillnad från media] en positiv, eller i alla fall nyanserad bild av
islam? Tycker du, eller hur kände du?
Razan: Man kan inte säga positiv, för att de visar liksom att, inte positiva utan neutrala, neutral
information, men om man läser boken och ser på tv:n så kan man inte tro att det här är en bra
religion.

Läromedlen, menar Razan, innehåller ”neutral information” men säger samtidigt att en läsare
av boken inte kan tro att islam är ”en bra religion”. Hur Razan definierar ”bra” är svårt att veta,
men hon är tydlig med att islam inte lyfts fram positivt i alla fall, utan neutralt. Att
informationen är neutral samtidigt som hon menar att den är fel eller inte helt korrekt
innebär således en inkoherens i hennes uttalanden. Att de svenska läromedlen skulle vara
neutrala håller inte Berglund (2013, 2014b) med om, men säger samtidigt att elever från
andra kulturer därför kan uppfatta religionskunskapsämnet som icke-objektivt, vilket då inte
helt verkar stämma in på Razan. Den upplevda bilden av islam som framställs som en religion
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som inte är bra kan direkt kopplas till orientalism (se exempelvis Said, 2003) och det verkar
som en stereotyp bild som framställs likt Halls (2013) och Loombas (2005) beskrivningar.
Även Omar tyckte att det ibland dök upp påståenden som han ansåg inkorrekta, och då sa
han till. Exempelvis hade han ”fått ett papper här i skolan där det stod att ’islam (.) tror att
Jesus är Gud’. (.) Men det tror vi inte alls.”, men att det överlag var bra information han fick i
undervisningen. Dock pekade han även på ett annat tillfälle:
Omar: När vi pratar med Maria om en sak, liksom, om religionen eller islam eller (.) hon brukar
berätta, hon vill berätta. Inte att fånga ”det är rätt, det är rätt, det stämmer”, nej hon brukar prata
om… inga fel. (.) Men ibland, är det [skrattar] ibland frågar de varandra. Till exempel idag sa
Maria att, hon sa att ”islam hatar judendom” och hon har sagt att vi vill döda dem och, för att de
har tagit Palestina och en del i Syrien och (.) och vi är terrorister, kan man säga. Förstår ni vad jag
menar?
Fredrik: Och vad tänker du då liksom?
Omar: Först, förstår jag inte vad hon menar, eller är hon rasist eller vad vill hon? Sen har jag tänkt,
och jag kollade med henne, och sen har hon förklarat vad hon menar. Hon menar att det finns
några, till exempel judendom, de har tagit en del i Syrien. (.) Vi vill inte att döda judendom, vi vill
bara, att (.) döda dem som vill ta vårt land. Inte judendom [gestikulerar en ”helhet” med
händerna], vi hatar inte personer judendom, vi hatar staten. (.) Det är helt okej.

Maria beskrev en liknande situation, som vi tolkar som samma tillfälle:
Maria: Alltså de som de haft, de muslimska ungdomarna har ju haft svårt att hantera kanske lite
när jag, när jag lyfter fram problematik. Alltså typ som att, många ans, många tycker kanske att
muslim, islam, och terrorism, alltså, när jag sa på någon lektion att, att det finns svenskar som
menar att muslimer är terrorister. Så då, de hamn, de kan lätt hamna i en försvarssits där på något
vis, att de ska försvara sin religion, och sin profet och, fast jag försöker liksom, visa på att, jag vill
att ni ska förstå hur andra kan tänka om er religion, men där blir det liksom lite personligt på
något vis (.)

Här får vi ta del av två olika perspektiv på, troligen, samma situation, och hur de tolkats olika.
Omar lyfter fram att Maria brukar berätta och inte säga om något är rätt eller fel, men att
”ibland” säger Maria saker som Omar inte håller med om. Enligt Omar har Maria sagt att ”vi
[muslimer] vill döda” och ”vi [muslimer] är terrorister”, medan Maria menar att hon sagt att
”det finns svenskar som menar att muslimer är terrorister” och att eleverna då ”kan lätt hamna
i en försvarssits”, och att det blir ”lite personligt på något vis”. Vi vet inte vad som sades på
lektionen, men vi vet vad båda parterna upplevde, och om Omar anser sig bli kallad terrorist
är det i en sådan kontext hans försvarssits måste förstås. Det visar också på vikten av att som
lärare vara tydlig med formuleringar och vara observant på hur elever kan uppfatta, uppleva
och tolka ens uttryck. Det som Omar ger uttryck för är kategoriska uttalanden som
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objektifierar islam och homogeniserar muslimer, medan Maria menar att hon använt
modalitetsord som ”det finns”, ”hur andra kan tänka”. Samtidigt använder Maria ord som att
eleverna ”lätt” hamnar i försvarssits och att det blir personligt ”på något vis”, som kan tolkas
som förminskande av elevernas position och upplevelse. Som Kittelmann Flensner (2015)
skriver tar både elever och lärare med sig sina erfarenheter, upplevelser och åsikter in i
klassrummet, vilket kan ha påverkat den beskrivna situationen från såväl Omar som Marias
perspektiv. Exempelvis i Omars försvarsställning och tolkande av andras syn på islam som
generellt sett negativ, som syntes tydligt i hans tolkning av frågan om känslan av islam som
förmedlades i klassrummet.
Generellt sett är eleverna positiva till bilden av islam som presenteras i undervisningen, och
menar att bilden som ges är korrekt och rättvis, vilket inte överensstämmer med tidigare
forskning som Holmqvist Lidh (2016) och von Brömssen (2003) där eleverna inte kände igen
sig i beskrivningarna av sina religiösa traditioner. Samtidigt stämmer det överens med
von Brömssens (2003) observation att eleverna med bakgrund utanför Sverige sällan var öppet
kritiska mot skolan och undervisningen, men huruvida detta påverkat den generellt positiva
inställningen till undervisningen som eleverna i vår studie gav uttryck för vill vi inte dra några
slutsatser kring. Det kan också bero på att undervisningen, som främst baserats på läraren
Marias egna presentationer istället för på befintliga läromedel, är av en mer nyanserad
karaktär än tidigare studier har observerat eller undersökt.
Vår studie befinner sig dock i en annan kontext än Holmqvist Lidhs och von Brömssens
studier, genom att vi studerat elever som gått på språkintroduktionsprogrammet där den stora
majoriteten av eleverna är troende, och icke-troende elever som Linh är undantaget snarare än
normen (vilket skiljer sig från hur fördelningen ser ut bland ungdomar i Sverige i en vidare
kontext, se exempelvis Bromander, 2012; Sjöborg, 2012). Ett resultat från Kittelmann
Flensner (2015) var att all religiositet framställdes som främmande, och Holmqvist Lidh
(2016) pekar på att religiösa elever döljer sin religiösa positionering, vilket i vår studie delvis
kan ställas i kontrast med hur eleven Linh ibland osynliggörs, exempelvis när Ahmad säger
om klassen på språkintroduktion att ”vi kommer alla från islamska länder”. Således befinner
sig eleverna snarare i ett klassrum där icke-religiositet är det främmande, även hos Karim
framställs en religiös positionering nästan som en självklarhet. En upplevelse som han tagit
med sig när han lämnat språkintroduktionsprogrammet och gått vidare till ett nationellt
gymnasieprogram:
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Karim: Men här i Sverige… ingen, ah, jag frågade mina klasskamrater som nu är svenskar. Som,
om jag frågade: ”Vad har du för religion?”, de… jag har inte fått något svar. Men, jag frågar: ”Du är
inte kristen då?”, ”Jo, mina föräldrar”, ”Ja, men dina föräldrar och du.”, ”A-ha”. Ja, det är konstigt.

Karim uttrycker här en förvirring över hur svenska elever med kristna föräldrar inte verkar se
sig som kristna, vilket tyder på att han ser religiös traditionstillhörighet som antingen ärftlig
eller socialiserad. Om deras föräldrar är kristna är de per automatik också det, vilket blir
tydligt i hans betoning i ”dina föräldrar och du”. Detta synsätt stämmer överens med det som
eleverna med religiös tillhörighet i von Brömssens (2003) studie gav uttryck för.
Ett område av representationen av islam där eleverna har lite olika åsikter är kring uppdelningen
av sunni och shiamuslimer. Ahmad menade att enda gången bilden av islam i undervisningen
inte stämmer med hans bild är när det talades om shia, och han menar att shia/sunni
presenteras uppdelat. Maria verkar ha upptäckt en del skillnader mellan shia och sunni i
samtal med sina elever, exempelvis när hon ställde frågor som: ”’hur var det nu med bönen’,
liksom, ’hur brukar ni göra?’, eller. Och då visade det sig att det var lite olika mellan shia och
sunni också”. Som Otterbeck (2005) skriver presenteras muslimer i svenska läromedel som en
homogen grupp, där sunni presenteras som normen och får representera hela islam. Att araber
och muslimer essentialiseras och stereotypiseras är också en grundbult i postkolonialismen (se
exempelvis Said, 2003). Denna bakgrund kan vara en anledning till att Maria inte verkar ha
haft tillräcklig kännedom om de olika skillnaderna som finns inom islam. Men denna upptäckt
utvecklade hon vidare till en lektion:
Maria: Det jag, jag hade en lektion som jag inte ha, som jag också skapade under förra året, om
just sunni och shia. Och den, där var det faktiskt rätt så spänt i klassrummet, för att, för att, det, jag
märkte av att det liksom finns en spänning mellan, mellan dem. Som inte. Men jag förstod på de
som var shia att de uppskattade att jag faktiskt hade en lektion just om det.

Här talar Maria om den spända stämningen i klassrummet, spänningen mellan eleverna,
snarare än mellan sunni och shia på en större skala. Hennes betoning på ”där” visar också att
vid just den lektionen var det mer spänt än på andra lektioner, och lyfte även fram att
lektioner om andra religioner än islam var det sällan elever som gjorde sig hörda frivilligt. Att
hon säger att hon förstod att eleverna som var shia uppskattade lektionen, utan att nämna
huruvida sunnielever uppskattade lektionen visar på att hon i denna fråga verkar fokusera på
att implicit lyfta fram minoritetens perspektiv. Således har Maria här en maktposition som
hon använder för att ifrågasätta den rådande representationen av den hegemoniska bilden av
sunni som representant av islam, och nyansera denna. Enligt Karim, som var den enda
deltagaren i studien med en uttryckt shiamuslimsk bakgrund, lyfte undervisningen och
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läromedel enbart fram islam som en enhet, och att ”de har bara pekat på islam, inte pekat på
shiamuslim”. Han anser att det inte borde vara så stor skillnad mellan shia och sunnimuslimer
som han upplevde att det var i Afghanistan, och exemplifierar det med att tala om att de hade
olika moskéer: ”det är inte samma [moské]. Och varför är det inte samma? Det funkar inte.
Och jag har många kompisar som inte är shia, som är sunni, för mig spelar det ingen roll. Det
är människa”. Ett nyckelord som återkommer hos Karim är krig, och kopplar det på flera
ställen till krig mellan sunni- och shiamuslimer i Afghanistan, och ett annat vanligt ord för
Karim är i dessa situationer att ställa sig frågan ”Varför?”. Han talar oftast inte normativt eller
ur en hegemonisk position, utan ur ett ifrågasättande perspektiv, som skulle kunna kopplas till
att han i Afghanistan tillhörde den religiösa minoriteten (shiamuslim) och i Sverige tillhör
minoriteten av muslimska flyktingar som inte ser sig som praktiserande eller troende muslimer
längre (men fortfarande kulturellt muslimsk). Karim menar således att det finns skillnader
mellan shia och sunni, men att han inte förstår varför dessa leder till att de måste ha olika
moskéer eller varför det krigas över det, och Razan uttalar sig ganska kategoriskt att ”även
inom islam så finns det shia och sunna och de tycker ganska olika”. Hon använder modaliteten
”ganska” som mildrar det kategoriska något, och säger att de ”tycker” snarare än att de ”är”
olika.
I stark kontrast till dessa ståndpunkter uttalar sig Farid, både kategoriskt och hegemoniskt,
att: ”Islam är bara en islam. Det finns inte… varje land har inte eget islam för sig själv.
Liksom, islam är en islam” när han talar om Iran som är shia och Afghanistan som är nästan
uteslutande sunni. Farid uttrycker sig här tydligt normativt om att det endast finns en islam,
och i relationen till kontexten av de två länder han talar om blir det ett uttalande som syftar
på att shia och sunni inte är olika. Satta i sammanhang med andra citat ovan där Farid tydligt
uttrycker att en muslim måste be fem gånger om dagen (inte be fem böner, som praktiserande
shiamuslimer brukar göra, vid tre tillfällen) går det att tolka Farids uttalande som en
hegemonisk position av att sunniislam är den korrekta versionen av islam. Det skulle i så fall
kunna innebära att när han säger att det bara finns ”en islam” avskriver han shiamuslimer från
en islamsk tillhörighet.

4.2.4 Sammanfattning och diskussion av elevernas upplevelser av undervisningen
Elevernas upplevelser av religionskunskapsundervisningen i Sverige är generellt sett positiv,
där flera av respondenterna uttrycker ett intresse för att lära sig om andra religiösa traditioner.
De menar att ämnet var spännande och kan ge kunskaper som är användbara även utanför
klassrummet. Av de sex eleverna är det en, Linh, som inte haft någon liknande undervisning i

58

tidigare land, och en annan, Ahmad, som fått undervisning i fler än en religion då han
undervisats i de abrahamitiska religionerna. De resterande fyra eleverna verkar tidigare enbart
fått undervisning i den religiösa tradition de tillhörde, vilket i samtliga fall var islam.
Den enda tydligt kritiska rösten kommer från Farid som anser sig drabbad av undervisningen,
genom att läraren motiverar och ber eleverna motivera sina resonemang utifrån flera olika
religioner. Farid menar därför att undervisningen leder till att elever blir ateister, då läraren
inte kan motivera verkligheten. Även om Farid är den enda av eleverna som gör uttryck för ett
sådant tankesätt menar vi att det är viktigt att dessa åsikter ges en röst och blir lyssnade på –
vilket är en viktig del inom postkolonialismen. Med det menar vi inte att vi håller med Farid i
hans önskan att undervisningen bör delas upp i olika grupper baserat på elevernas tro, utan vi
anser att en obligatorisk och icke-konfessionell religionskunskapsundervisning är viktig. Att
en elev känner sig drabbad och stressad av undervisningen är problematiskt och det är något
som lärare bör reflektera kring och ha i åtanke gällande såväl sina egna formuleringar och
frågeställningar som klassrumsklimat. I detta riktar vi inte kritik mot Farids religionskunskapslärare Maria, dels då mycket av Farids kritik förs mot läroplanen i form av gruppindelning och att ta bort hinduismen från ämnets centrala innehåll, dels att vi inte observerat
lektioner och således inte vet hur varken Maria formulerat sig eller hur klassrumsklimatet
varit.
Flera elever uttrycker att de fått korrekt, rätt, bra eller neutral information i undervisningen,
inklusive om den egna religiösa traditionen. Detta resultat stämmer inte överens med tidigare
forskning vi tagit del av, där eleverna upplever att den egna religiösa traditionen förfrämligas
och som visar att svenska läromedel i ämnet är problematiska (se exempelvis Berglund, 2013,
2014b; Holmqvist Lidh, 2016; Kamali, 2006; Kittelmann Flensner, 2015; Otterbeck, 2005;
von Brömssen, 2003). Om läromedel och undervisning upprätthåller en stereotyp bild av
religiösa traditioner, som ovan nämnda författare menar, är det problematiskt ifall eleverna
inte upplever detta – vilket också kan leda till eller tyda på en internalisering av objektifieringen
eller stereotypisering hos eleverna (Hall, 1990/1999a; Loomba, 2005). Det skulle också kunna
vara ett tecken på vad von Brömssen (2003) menar är en inställning hos elever med bakgrund
utanför Sverige där de sällan är öppet kritiska mot skolan och undervisningen. Elevernas
positiva upplevelser kan också bero på att undervisningen är av en mer nyanserad karaktär än
tidigare studier har observerat eller undersökt.
Omar är tydlig i sin uppfattning att den negativa bilden av islam inte kommer från undervisningen utan menar att den kommer från ”samhället”, och Farid och Razan talar om medias
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påverkan. Razan anser att hon stött på felaktigheter i läroböcker, men kan inte komma på
exempel, och Omar pekar på ett par olika tillfällen då han sagt till om påståenden han anser
felaktiga. Dessa tillfällen inkluderar att han menar att Maria ska ha sagt att islam hatar
judendom, att muslimer vill döda judar och att muslimer är terrorister – vilket är uttalanden
som inte stämmer överens med vad som framkom under intervjun med Maria. Trots dessa
uttalanden som Omar starkt ifrågasätter och är kritisk till anser han ändå att informationen
han fått i undervisningen varit korrekt, likt Razans upplevelser att informationen varit
neutral.
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5. Sammanfattning
Vårt syfte har varit att undersöka hur nyanlända skolungdomar ser på religion, hur de
positionerar sig i förhållande till religiösa traditioner och hur de upplever religionskunskapsundervisningen i Sverige. Vi ville få en djupare förståelse för och en mer nyanserad bild av
elevernas upplevelser, och hur deras positioner och perspektiv kan ha förändrats genom att
befinna sig i diaspora. För att undersöka detta använde vi oss av enskilda kvalitativa intervjuer
med sex nyanlända elever samt deras lärare i religionskunskap. Det empiriska materialet har
sedan analyserats utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys, tillsammans med ett postkolonialt
perspektiv, för att beskriva, tolka och förklara elevernas uttryck och upplevelser.
Den kritiska diskursanalysen användes för att synliggöra de underliggande strukturerna i
elevernas diskurser, genom att analysera deras tal utifrån de tre dimensionerna: text, diskursiv
praktik och social praktik (Fairclough, 1992, 1995, 2003; Locke, 2004). Genom studiens
placering inom socialkonstruktionismen ses den sociala världen som konstruerad, och vem
som har makten över diskursen är således en viktig del för att förstå och tolka världen och ens
upplevelser. Denna makt tolkades och analyserades också utifrån ett postkolonialt perspektiv för
att synliggöra skapandet av stereotyper, skildringar av ”de Andra” och hur detta kan leda till
internalisering (se exempelvis Bhabha, 1994; Hall, 2013; Loomba, 2005; McLeod, 2010; Said,
2003; Young, 2003), samt att problematisera det eurocentriska perspektivet på ”religion” (Gilhus
& Mikaelsson, 2003; King, 2005; Thurfjell, 2015).
Fem av eleverna hade en bakgrund inom islam, medan en elev inte hade någon religiös
bakgrund. Av de fem eleverna med muslimsk bakgrund var det en som inte längre såg sig som
tillhörande en viss religiös tradition utan såg Gud som en energi eller kompis. Att ”tro”
återfanns som koncept hos samtliga respondenter, men enbart en av de muslimska eleverna
ville tydligt benämna sig själv som religiös, de andra uttryckte olika grader av avstånd till
ordet och benämnde sig snarare som ”troende” (i stil med Thurfjell, 2015). Samtidigt var islam
och Gud viktiga delar för flera av de muslimska elevernas självbild, och de flesta av dem uttryckte
att de som muslimer borde följa praktiker och regler, även om de också problematiserade detta
och menade att de inte gjorde allt de ansåg att de borde eller ville göra. Terrorist var ett ord
som användes av tre av de fem muslimska eleverna, samt av deras lärare, och hos dessa elever
fanns ett språk som tyder på en stereotypisering av muslimer då de talade om att andra hade
en negativ inställning till islam och muslimer. Flera av de muslimska eleverna lyfte fram sin
positionering till islam som ett personligt val, medan en av dem uttryckte att religionen haft
en tvingande roll. För samtliga muslimska elever har diasporan lett till förändring i tro och
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praktik, och flera av dem uttryckte att de haft en starkare eller bättre tro i sitt tidigare land.
En elev beskrev det som att bli drabbad av det svenska samhället i starkt negativa termer,
medan en annan i positiva termer beskrev sin förändring i att numera träna istället för att be.
Sammantaget visar elevernas tal att de ofta uttryckte sig inkoherent och något motsägelsefullt
när de beskrev sin religiösa positionering och sin syn på religion, vilket stödjer den bild Voas
(2009) och af Burén (2015) skildrar i sina studier. Bland annat yttrade sig detta i hur eleverna
talade om hur de borde tänka och göra, i förhållande till hur de beskrev att de faktiskt gör.
Elevernas upplevelser av religionskunskapsundervisning i Sverige var generellt sett positiv, och
det sågs som ett ämne som var spännande och gav användbar information. En elev hade
däremot en negativ bild av undervisningen, vilken upplevdes som att den påverkade elevens
meningssystem till den grad att eleven menade att undervisningen ledde till ateism då lärare
inte kan motivera verkligheten ifall det undervisas i flera religioner. Att undervisas om andra
religioner än den religiösa tradition eleven hade en bakgrund inom verkar vara nytt för alla
utom en elev, den eleven hade fått undervisning i de abrahamitiska religionerna i sitt tidigare
land. Eleven som inte hade någon bakgrund inom en religiös tradition var den enda som inte
haft någon form av religionsundervisning alls tidigare. Skolan och lärarnas roll lyftes hos en
elev upp som viktig, och menade att lärare var bättre än imamer. Undervisningen beskrevs av
flera elever, och deras lärare, som översiktlig eller ytlig, ofta med ett fokus på historia.
Eleverna menade även att de upplevde informationen de fick om olika religioner som korrekt,
rätt, bra eller neutral, vilket inte överensstämmer med tidigare forskning (se exempelvis
Berglund, 2013, 2014b; Holmqvist Lidh, 2016; Kamali, 2006; Kittelmann Flensner, 2015;
Otterbeck, 2005; von Brömssen, 2003). Samtidigt är kontexten på elevernas språkintroduktionsprogram annorlunda än de andra svenska studierna, då eleverna befann sig i ett klassrum där
normen var att vara troende. Dessutom hade undervisningen mer fokus på lärarens egna
presentationer än befintliga läromedel, vilket kan bidragit till en mer nyanserad bild. Två av
eleverna påpekade dock att det var några detaljer som var felaktiga i lärarens eller läromedlens
beskrivningen av islam och muslimer, inklusive en elev som beskrev flera grovt stereotypiserade
påståenden, men båda eleverna menade ändå att de fått korrekt eller neutral information –
vilket kan tyda på en internalisering av stereotypisering (Hall, 1990/1999a; Loomba, 2005)
alternativt en motvilja att kritisera undervisningen (von Brömssen, 2003).

5.1 Förslag på fortsatt forskning
Vidare forskning behövs generellt när det kommer till nyanlända elever kopplat till
undervisningen i religionskunskap. En möjlig ingångsvinkel hade varit att studera hur
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religionskunskapsundervisningen ser ut på språkintroduktionsprogrammet jämfört med
undervisningen på ett nationellt program, eftersom vi fått uppfattningen att religionsdiskursen
skiljer sig mellan de olika klassrummen. Vi anser även att studier liknande denna som berör
elever som kommit till Sverige i högstadie- eller gymnasieålder, men inte längre definieras
som nyanlända, saknas. En sådan studie kan placeras inom samma undersökningsfält som
mycket av tidigare forskning och bäddar för intressanta jämförelser. Med tanke på elevernas
upplevelser av ämnet, samt att ingen av dem fått liknande undervisning i tidigare land, anser
vi att det även bör studeras ifall det vore klokt och rimligt att göra religionskunskapsämnet
obligatoriskt på språkintroduktionsprogrammet.
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Bilagor
Bilaga 1: Temafrågor till nyanlända elever
•

Bakgrundsfrågor
• Ålder
• Född i land, bott i Sverige X antal år
• Ensamkommande eller med familj
•
•

Utbildningstid i annat/andra länder
Vad är religion för dig?
• Vad innebär det att vara religiös?

•

Religiös positionering
• = ge egen förklaring hur du förhåller dig till en tro. (Dvs med egna ord
förklara om du är ”troende”, ”buddhist”, ”ateist”, ”halvmuslim”, ”ibland”
osv., samt hur den privata praktiken ser ut) tror på mig själv.
•

Om religiös positionering: Vet din lärare om att du är religiös? Dina
klasskamrater? Hur fick de reda på det? Om ej, varför vet de inte det?

•

Den privata religionen:
• Praktik
• Ber du? Hur ofta? Fungerar det i skolan? På vilka tider?
•
•

Följer du givna regler? Håller du någon särskild skrift
central?
Firar du högtider, riter eller liknande? Vilka?

•

•

Är det någon skillnad hur du praktiserar din tro i Sverige
jämfört med ditt ursprungsland
• Följer du tron på grund av tradition, eller är det mer ett
aktivt val?
Tro/funktion
• Vad tror du på?
•
•
•
•

•

Vad är din syn på ”Gud”?
Är religion en viktig del av din identitet?
Moralisk kompass
Mening med livet/döden

Om ej religiös: Hur ser du på andra religioner? Din egna tro (vad än
det må vara, t.ex. ”jag tror på vetenskap”, ”jag tror på andar”) i
förhållande? Värderingar? Moralisk kompass? Mening med livet/döden?
Högtider? Tradition?
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•

Religionskunskapsundervisningen
• Upplevelse av kursen?
• Läser ni ämnet tematiskt eller varje religion för sig?
• Vilka läromedel används (lärobok [vilken?], film, YouTube/sociala medier,
nyheter)
• Vad anser du om de läromedel som används? Verkar läraren framhålla
läromedlens bild som den ”riktiga”?
•

Lyfter läraren upp motsättningar, skillnader och likheter som kan finnas inom
och mellan religionen/er? Med hjälp av olika läromedel, berättelser,
representationer etc.

•

Hur pratar läraren och andra elever om religiösa/troende människor på
lektionerna?

•

Om religiös positionering:
•
•
•

Ges en rättvis/god/objektiv bild av sagd religion?
Exempel? Känsla? (”Känslan av religionen” som presenteras)
Vad framställs? Fokus? Saknas något?

•

Igenkänning i det som sägs om den egna religionen?
• I vad läraren säger?
• I vad läromedlen säger?

•
•

•

• I vad klasskamrater säger?
Hur tror du dina klasskamrater som inte delar samma tro uppfattar din
religion?
Ber läraren dig/andra elever någonsin komma med insikter från annan
kultur/religion/tradition/position på grund av din/deras bakgrund?
• Hur upplevdes detta? Positivt/Negativt? (Pinsamt, förnedrande,
stolthet, etc.) Skillnad från att presentera en åsikt/kunskap i annat
ämne?
• Vilken respons fick du från lärare och klasskamrater?
• Hade läraren tagit kontakt med dig innan och frågan ifall du ville
”representera”? Kände du dig tvingad/stolt/annat?
• Om ej: Vill du? Hur vill du bli frågad? I vilka sammanhang?

Om ej religiös:
•
•

Upplever du att de bilderna som ges av världsreligionerna är korrekta?
Tror du att du och dina (vad du uppfattar) ”troende klasskamrater” delar
samma uppfattning om de presenterade religionerna?

•
•
•

Vad fokuserar läraren på i undervisningen?
Vilken känsla tycker du religionerna förmedlar?
Låter läraren dina klasskamrater berätta om sin tro/religion i klassen?
Vad tycker du i så fall om det?
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Bilaga 2: Temafrågor till lärare
•

Bakgrundsfrågor
•

Hur länge har du varit lärare i religionskunskap?

•

Har du endast nyanlända i klassen eller är det en blandning?
•

•

Integration/segregation – syns det att elever behandlar varandra olika (vi/dem)?
•

•

Ändrar sig religionsdiskursen i klassen med en nyanländ elev?

Arbete med/mot stereotypisering/generalisering

Framhåller du likheter/skillnader/motsättningar etc. inom och mellan religioner?
•

Presenterar du religionerna tematiskt eller var för sig?

•

Tror du att eleverna tolkar religionsundervisningen annorlunda än andra ämnen?

•

Vad är din uppfattning av nyanländas syn/upplevelse på ämnet/fokus? Skiljer de sig
från ”icke-nyanländas”?

•

Vilka läromedel använder du (lärobok [vilken?], film, YouTube/sociala medier,
nyheter)
•

Vad anser du om de läromedel som används? Framhåller du läromedlens bild
som den ”riktiga”?

•

Hur bestäms fokus? Vad lägger du tid på? Skillnad mellan religioner? (T.ex. vad
gäller förmedlad ”känsla”, tidsåtgång etc.)

•

Eleven som resurs
•

Vet du vilken tro dina elever har? Hur fick du reda på det?

•

Brukar du använda (religiösa) elever som resurser i undervisningen?
•

Tillfrågas eleven i så fall, hur/när?

•

Hur används eleven som resurs? I vilka sammanhang?

•

Hur upplever du det? Bidrar det till bättre kännedom, uppskattar andra
elever det etc?

•

Får elevens ord/uppfattning/beskrivning av ”sin” religion stå oemotsagd
eller kommenterar du elevens berättelse/inlägg?
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