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Abstract 

 

Denna studie utforskar elevers diskurser kring begreppen religiös fundamentalism och religiöst 

motiverad terror. Mer specifikt undersökt elevers diskurs utifrån frågeställningarna: (1.) Vilken 

diskurs har eleverna kring begreppen fundamentalism och terrorism? (2.) Om, och på vilka sätt 

berörs begreppen fundamentalism och terrorism i skolan? Och (3.). Om, och på vilket sätt 

skiljer sig utlärningen av begreppen fundamentalism och terrorism åt mellan de deltagande 

skolorna? Studiens metod bestod av en enkät distribuerad till elever i 2 högstadieskolor och en 

gymnasieskola. Totalt deltog 114 elever. 

 

Enkäten bestod av såväl kvantitativa som kvalitativa frågor. Studien tog teoretisk utgångpunkt 

i diskursanalys samt postkolonial teoribildning med särskild tyngdpunkt på orientalism (Said 

2003). Vidare antog och testade studien hypotesen om att eleverna, utifrån förekomsten av 

islamofobisk diskurs i västvärlden (DO, 2013; Romelin, 2018), i sin diskurs sammanblandar 

och sammankopplar begreppen religiös fundamentalism och religiöst motiverad terrorism.  Den 

huvudsakliga analysen genomfördes genom granskning av elevsvar, givna i en enkät strukturerad 

specifikt efter studiens syfte. Teorin som ligger till grund för arbetet är grundad teori, där teman 

sorteras och läggs till grund för tolkningar mot teorin. I detta fall kommer en tematisk 

innehållsanalys ligga till grund för granskningen av de kvalitativa enkätsvar som framkommit. 

 

Resultatet av studien visade att eleverna, i stor utsträckning, antingen sammankopplar 

begreppen med varandra alternativt har en vag uppfattning om begreppen fundamentalism. 

Dessa begrepp kopplas även till religionen Islam såväl som Mellanöstern. Islams bild i media 

och kända terroristers islamska ursprung kan tänkas ligga bakom sammankopplingen av islam 

till terrorism och fundamentalism. Dessa resultat kan sägas bekräfta den postkoloniala 

teoribildningen vilken beskriver occidenten och orienten i termer av Orientalism.  

Med utgångspunkt i postkolonial teoribildning och diskursteori, diskuteras studiens resultat i 

förhållande till grund- respektive gymnasieskolans styrdokument, skillnader och likheter 

mellan skolorna samt sammanblandningen mellan begreppen. Slutligen presenteras studiens 

slutsatser samt praktiska implikationen till lärare hur de, med stöd utav skolans styrdokument 

kan undervisa om fundamentalism och terrorism för sina elever.  

Nyckelord: diskursanalys, orientalism, islamofobi, religiös fundamentalism, religiöst motiverad 

terrorism, högstadieelever, gymnasium, skola, utbildning 
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1. Inledning 

Fundamentalism och terrorism, är båda ämnen, vilka inte uttryckligen står med i kursplanen för 

grundskolan (Lgr11) som kunskapskrav som ska ingå i dialog i klassrummet. Trots detta 

diskuteras uttrycken ofta i klassrummen i sammanband med inträffade incidenter som terrordåd 

och liknande. Därför är det ett ämne som är relevant för skolans sociala såväl intellektuella 

kunskapsbaserade värld. Elevernas sociala spel i omgivning främjas av deras kunskaper om 

omvärlden, och om deras syn på verkligheten är feluppfattad eller missvisad kan problem 

uppstå. Detta då elevers uppfattning om religiös fundamentalism och religiöst motiverad terror, 

kan påverka deras syn på bland annat folk med annan härkomst, eller annorlunda kultur än den 

eleverna är uppväxta och bekanta med. 

Ämnet fundamentalism, specifikt religiös fundamentalism, är ett ämne som ofta 

sammankopplas med aktivister med radikalt tänkande och agerande. Detta radikala tänkande 

leder ofta till att begreppet fundamentalism sammankopplas med begreppet terrorism. Religiöst 

motiverade terroristiska handlingar utförs oftast av individer med radikala uppfattningar och 

religiösa tankar. I många fall är det dock inte sammankopplat med religion, vilket kan göra 

begreppet terrorism skadligt om det kopplas till begreppet religiös fundamentalism. Detta beror 

på att eleverna, om de har en missvisande syn på fundamentalism, kan koppla begreppet till 

religionerna i sig, snarare än de enskilda religiöst fundamentalistiska tolkningar som finns inom 

respektive religion. Ett sådant exempel skulle kunna vara att elevernas har en missvisande syn 

på islam, skapad av hur den religionen framställs och porträtteras i västerländsk massmedia och 

populärkultur. 

Anledningen bakom varför dessa ämnen enligt vår bedömning anses inneha stor relevans för 

utlärning inom religionsämnet, är på grund av begreppens uppfattade koppling till bland annat 

islam. Därför är det av stor betydelse för oss att utforska vilken kunskap och förståelse elever 

har kring de två ovannämnda begreppen (religiös fundamentalism och religiöst motiverad 

terror) samt hur eventuellt framkomna missuppfattningar hos eleverna tar sig uttryck. 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om, och i så fall i vilken utsträckning diskurserna religiös 

fundamentalism och religiöst motiverad terrorism berörs i skolan utifrån ett elevperspektiv. Mer 

specifikt avser uppsatsen studera elevers diskurs och förståelse kring de två aktuella begreppen, 

samt på vilket sätt och i vissa situationer lärare adresserar ämnet i skolan. Detta via användandet 
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av enkäter konstruerade för ändamålet, för att utvinna skolelevers beskrivningar kring 

begreppen; för att analysera om elever sammankopplar begreppen religiös fundamentalism och 

religiöst motiverad terror.  

1.2 Hypotes 

Det finns goda skäl att anta att islamofobi förekommer i skolorna, då samhället överlag har 

utsatts för en ökad islamofobi och främlingsfientlighet. Detta kan ses i Migrationsverkets 

undersökningar kring islamofobi (Diskrimineringsombudsmannen (DO, 2013). I och med den 

noterade ökning av islamofobi runt om i världen, antar (och prövar) denna studie en hypotes 

om att eleverna sammankopplar och förväxlar begreppen religiös fundamentalism och religiöst 

motiverad terrorism, vilket kan kopplas till en ökad förekomst av islamofobi. 

1.3 Frågeställningar 

1. Vilken diskurs har eleverna kring begreppen fundamentalism och terrorism, utifrån 

enkätsvaren? 

2. Om, och på vilka sätt berörs begreppen fundamentalism och terrorism i skolan, utifrån 

enkätsvaren?  

3. Om, och på vilket sätt skiljer sig utlärningen av begreppen fundamentalism och terrorism åt 

mellan de deltagande skolorna? 

2. Teoretiskt ramverk 

Studiens tar en hypotetisk-deduktiv ansats kring att det förekommer islamofobi hos elever i 

svenska skolor, samt att detta, utifrån teoribildning kring fenomenet Orientalism, kan riskera 

att medföra att de sammankopplar begreppen religiös fundamentalism och religiöst motiverad 

terrorism. Utifrån det tas teoretiskt utgångspunkt i två teorier: Orientalism som en del i en 

postkolonial teoribildning, samt diskursteori.  

2.1 Postkolonialistisk teoribildning 

De teorier som utgör den postkoloniala teoribildningen, är västerländska teorier som alla har en 

gemensam föreställning med utgångspunkt i europeisk kolonisering av andra länder. De 

koloniserade ländernas kulturer mättes och värderades gentemot den normerande europeiska 

kolonisationskulturen och betraktas, därav i jämförelse, som lägre stående och mindre 

betydelsefull än sagda kolonisationskultur.  Utifrån detta byggs föreställningar kring 



6 

 

västerländernas invånare som ’upplysta’ och ’goda’; medan icke-västerländska individer 

framställs i motsatta termer. Dessa diskurser förlöper ännu idag (Said, 2003). 

Orientalism 

Orientalismen är, i de postkoloniala teoribildningarna, ett vanligt förekommande begrepp i 

diskussioner kring islam och attityder till muslimer. Edward W Said (2003) skrev 

Orientalismen, där han driver tesen att Orienten som en motsatts till Occidenten det vill säga 

”västerlandet” (bestående av en samling schablonuppfattningar). Dessa schablonuppfattningar 

har skapats och upprätthålls av västerlandet, som framställer sig själv i termer av rationellt, 

utvecklat, humant, gott och överlägset. Said menar vidare att orienten är en påhittad enhet som 

står i motsatsförhållande till occidenten, och att orientalismen som diskurs är en i väst 

konstruerad och rekonstruerad uppfattning.  

2.2 Diskursteori 

Studien tar, som ovan nämnt, en hypotetisk-deduktiv utgångspunkt i att det i västerländska 

samhällen (och därmed även elever i skolan), genom orientalism, finns en islamofobi vilket 

skapar effekten att eleverna språkligt sammanblandar och sammanbinder begreppen terrorism 

och fundamentalism. Utifrån detta behövs således ett teoretiskt ramverk som bidrar till 

förståelse kring dels hur språk (begrepp, uttryck et cetera) konstrueras samt vilka effekter 

konstruktionen av dessa kan få.  

I likhet med många andra teoretiska begrepp är diskurs och diskursanalys omstridda begrepp 

med varierande definitioner. En vanligt använd definition lyder dock: ”ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winter Jørgensen & Philips, 1999/2000 s. 

7). Med andra ord är en diskurs en beskrivning av världen vi lever i som helhet, eller vanligare: 

beskrivningar av mindre och avgränsade delar av världen.  

En annan tänkare vid namn Foucault (1971/1993) menar att en bakomliggande och outtalad 

sanning angående verklighetens karaktär är meningslöst att försöka finna, då denna sanning helt 

enkelt inte finns. Vi är istället hänvisade till att studera de diskurser som förklarar och tolkar 

verkligheten (som vi själva är del av). Den socialkonstruktionistiska tanken är att det inte finns 

någon objektiv verklighet, utan istället att språket och dess representation skapar verkligheter. 

På sådant sätt är det enda som kan studeras olika begrepp och diskurser och hur de är 

konstruerade genom språk (Winter Jørgensen & Philips, 1999/2000). Diskursanalytikers svar 

till varför vi behöver diskurser är att saker inte ”bara är”; när språket används skapas även en 
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tolkning om vår omvärld. Genom att språket skapar vår omvärld fungerar diskursen som ett 

kategoriskt verktyg för att ordna vår tillvaro (Burr,1995). Diskurser fungerar som verktyg för 

att vi ska göra oss förstådda, ty utan diskurser skulle det finnas ett konstant behov av 

förklaringar till allt vi menar, då inget skulle kunna tas för givet. Genom att samhället skapat 

en diskurs kring ett ord, har vi en gemensam förståelse för ordet, för vad det betyder i samtiden; 

därför behövs inte förklaringar kring varje ord då vi tar för givet att andra har samma eller 

åtminstone snarlik diskurs för de ord vi använder. (Winter Jørgensen & Philips, 1999/2000). 

Diskursbegreppet är en konstruktionistisk tanke kring att språket skapar och konstruerar 

verkligheten. I och med denna konstruktion av diskurs är det omöjligt att tala och beskriva 

verkligheten utan att tolka och i viss utsträckning även förvrida verkligheten. Därför handlar 

inte diskursanalysen att återge verkligheten med hjälp av språket, utan att skapa och forma den. 

Det vi beskriver blir därför en subjektiv representation av verkligheten och därför inte en 

objektiv återberättelse av verklighet, eftersom en sådan inte existerar (Bergström & Boréus, 

2000). Vidare har de diskurser vi använder en normskapande effekt, vilket styr vad ’vi får’ och 

’inte får’ säga (Bergström & Boréus, 2000). Dessa normer skapar regler och förbud, gentemot 

vad vi får yttra oss om; till exempel politisk korrekthet (Foucault, 1971/1993). Detta förbud 

visar på att vissa begrepp eller yttranden helt enkelt inte är lämpade eller acceptabla i vissa 

sammanhang. Utifrån dessa teorier blir det av intresse att, i denna uppsats, studera diskurserna 

kring begreppen terrorism och fundamentalism. Särskilt fokus riktas mot hur begreppen 

”religiöst motiverad terrorism” och ”religiös fundamentalism” konstrueras och rekonstrueras 

hos unga elever i svenska skolor, samt diskutera vilka normerande effekter dessa diskurser kan 

ha på samhället och dess utveckling.  
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3. Tidigare forskning 

Studien utgår från de två centrala diskurserna kring religiös fundamentalism respektive religiöst 

motiverad terrorism. I detta kapitel är det därav av intresse att beskriva dessa diskurser, med 

utgångspunkt i terrorforskning, med särskilt fokus på vilka vedertagna och brett accepterade 

definitioner av begreppen som förekommer inom forskningssfären samt i viss mån även den 

allmänna debatten genom media. Noterbart är att de nedan beskrivna definitionerna och 

beskrivningarna är utifrån västerländsk forskning och västerländsk massmedia. Vidare relateras 

begreppen till skolans läroplan för svenska grundskolor (Lgr11; Skolverket, 2018). Slutligen 

behandlas diskursen kring begreppet islamofobi. 

3.1 Terrorism 

Likt många andra begrepp saknas en fullständigt vedertagen och enhetlig definition av 

begreppen terrorism och religiöst motiverad terrorism, vilken delvis säkert kan förklaras av att 

det är komplexa fenomen. Det har genom åren förekommit många definitioner, av vilka ett 

flertal beskrivs nedan. Inledningsvis kan konstateras att begreppet ”terror” kommer från det 

latinska ordet ”Terrere”, vilket betyder att ”darra”. Amerikanska utrikesdepartementet 

definierar terrorism enligt följande:  

Avsiktligt, politiskt motiverat våld riktat mot icke-stridande mål (targets), utfört av 

subnationella grupper eller hemliga agenter, vanligtvis avsett att påverka en publik 

(Jervas, 2003, s. 13).  

Detta stöds av Juergensmeyer (2003) som menar att terrorism som diskurs numera har kommit 

att associeras med våld genomfört av (subnationella) grupper som desperat söker vägar att 

påverka och få makt, trots att de saknar de militära resurserna som nationer besitter. 

EU:s definition är mer specifik och mer fokuserad på vilka brottsliga handlingar som kan 

klassas som terrorbrott. Terrorbrott klassas enligt denna alla handlingar som har syfte att (a) 

injaga allvarlig fruktan hos en befolkning, (b) otillbörligen tvinga offentliga organ eller en 

organisation att utföra eller avstå från att utföra en viss handling, eller (c) allvarligt destabilisera 

eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala 

strukturerna i ett land eller i en internationell organisation (EU:s definition, 2002 i Jervas, 2003, 

s.16) 
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Religiöst motiverad terror 

Enligt Juergensmeyer (2003) är religiös terrorism, eller snarare religiöst motiverad terrorism 

inte orsakat av religionen, utan våld förknippat med religionen i form att gärningsmännen själva 

motiverar sina handlingar med, av dem, uppfattade religiösa skäl.  

Religiös terror, eller terror med religiöst motiv, beskrivs enligt Hughes (1982, s. 5) som ” /…/ 

a war in which a secret army /…/ spreads fear”. Ofta finns det inget specifikt direkt syfte, utifrån 

ett militäriskt perspektiv, utan är ett fenomen som använd för att framkalla en reaktion (i.e 

skräck) (Juergensmeyer, 2003). Religion är i detta fall ytterst viktigt, eftersom religiöst 

motiverade terrorister menar att det: 

/…/ gives moral justifications for killing and provides images of cosmic war that 

allow activists to believe that they are waging spiritual scenarios.” (Hughes, 1982. 

s 2) 

För att något enligt Juergensmeyer (2003) ska klassificeras som ”religiöst motiverad terror”, 

behöver något av fyra övergripande punkter vara uppfyllt. Det huvudsakliga målet för religiöst 

motiverade terrorister är att införa en skräck. Detta kan de göra via: (a) terror som teater, (b) ett 

kosmiskt krig, (c), via martyrer och demoner, samt (d) krigarens makt.   

Terror som teater 

Religiöst motiverade terroristgrupper försöker inbringa skräck hos folk, vilket de bland annat 

gör via användandet av ”terror som teater”. Ofta brukar dessa terroristgrupper vara väldigt noga 

med tidpunkt och plats, då terrorhandlingarna genomförs. Dessa dåd brukar riktas mot platser 

och tillfällen då stora folkmassor är närvarande. Detta för att bland annat sprida sitt budskap 

och för att skapa terror.  

In many cases the incidents of violence in which they have been implicated have 

been acts not only of destruction but also of bloodshed executed in a deliberately 

intense and vivid way. It is as if these acts were designed to maximize the savage 

nature of bloodshed and meant purposely to elicit anger. (Juergensmeyer, 2003. s 

148–149). 

Precis som Juergensmeyer (2003) beskriver, är det ofta som ett terrordåd begåtts på sådant sätt 

för att för att provocera fram en reaktion. Ett välkänt exempel på där ”terror som teater” kan 

ses, är den attack som skedde i Amerika 2001, den 11 september. World trade center var en 

välkänd sevärdhet och många personer befann sig på platsen då attentatet skedde. 
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Kosmiskt krig  

Den andra punkten som terrorister ofta använder sig av är ”kosmiskt krig”. Detta innebär att en 

individ inte utför terror utan man befinner sig i krig, vilket överskrider det världsliga. Denna 

kosmiska kampen kommer inte att vinnas, det är en kamp mellan det goda och det onda, tro och 

otro, sann mot falsk gud, samt det mörka mot det ljusa. ”kosmiskt krig” är namngett på sådant 

sätt på grund av att det är större än livet. De framkallar stora slag av det legendariskt förflutna, 

konflikter mellan det goda och det onda. Det kosmiska kriget är personligt men går även att 

överföra till den offentliga sfären. Jurgensmeyer (2003) syftar på att terrorhandlingar 

rättfärdigas genom att religiöst motiverade terrorister agerar efter guds ord.  

We BELIEVE there is a battle being fought this day between the childern of 

darkness (today known as Jews) and the children of Light (God), the Aryan race, 

the true Israel of the Bible.” (Jurgensmeyer, 2003, s. 159) 

Martyrer och Demoner  

Ordet Martyr kommer från den grekiska termen för vittne, som vittne till sin tro.  Vanligtvis 

handlar martyr inte endast om bekännelse i vilken grad ens religiösa tillgivenhet, utan även som 

ett utförande av en religiös akt, speciellt en akt av självuppoffring. 

Mycket inom punkten ”martyrer och demoner” handlar om offringar. Religiöst motiverade 

terrorister är övertygade om att det är dessa terrorister som är offret; Detta tankesätt tillåter att 

terroristen rättfärdiga sina handlingar som ”moraliska i hans eget sinne”. Det är hela kulturen 

som står på spel och inte enstaka liv, vilket det finns många exempel på inom olika religioner.  

Krigarens makt 

 A society provides an accepted – even heroic – social role for its citizens who 

participate in great struggles and have been given the moral license to kill. 

(Jurgensmeyer, 2003, s. 191). 

Genom att lägga skulden på andra för det man själv anser är fel med samhället, ger man uttryck 

för sin egen frustration över den bristande förmågan att kunna kontrollera sin omvärld. Det hela 

framställs som ett andligt krig där den egna rörelsen medlemmar är soldater för den goda sidan. 

Dessa andliga krig förstärker känslan av betydelse och framtiden åt de män som upplever att 

den moderna världen är kvävande, kaotisk och farligt utom kontroll. I detta andliga krig 

identifieras fienderna som själva orsakerna till deras personliga misslyckande, men även 

politiska och samhällsproblem. Därmed rättfärdigas terrorhandlingar gentemot andra grupper. 
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3.2 Fundamentalism 

Det finns två övergripande typer av fundamentalism: politisk fundamentalism och religiös 

fundamentalism. Av hänsyn till denna studies syfte och frågeställningar kommer främst religiös 

fundamentalism beskrivas närmare nedan.  

Religiös fundamentalism 

Begreppet religiös fundamentalism används ofta som en del i en diskurs där begreppet, ofta 

kopplad till islam och religiösa islamistiska fanatiker som styrs av och religiösa idéströmningar, 

framställs som någonting negativt och för västerlandet ’hotande’. Detta i sin tur ihopkopplat 

med våldshandlingar och förtryck av kvinnor. Begreppet används oftast i sammankoppling med 

extrema ideologiska aktivister, som har sin hemvist i radikala islam. Begreppet förekommer 

från tid till annan i massmedia idag, exempelvis med rubriker som ”varning för 

fundamentalism” (Aftonbladet, 2001), ”Att bekämpa fundamentalism är en central feministisk 

uppgift” (Expressen, 2017) och ”Samhället lämnar områden till fundamentalister” (Svt 

Nyheter, 2015). Även om fundamentalism finns inom alla religioner, riktas, i den mediala 

diskursen, mest fokus mot islamistisk fundamentalism och då ofta ihopkopplat med 

Mellanöstern och ibland även terrorism (Lindgren, 2009). 

Religiös fundamentalism innefattar mer än bokstavstrogenhet, vilket ibland inte alltid är tydligt, 

vilket kan ses i ovan nämnda nyhetsartiklar. Hammer och Sörensen (2010) beskriver att många 

religiösa fundamentalister har en strävan att religionen ska genomsyra samhället och att den ska 

ha ett inflytande över politiken. Det som även är gemensamt för religiösa fundamentalistiska 

grupper är att de vänder sig emot delar av det moderna samhället och sekulariseringen av 

samhället. Utöver detta menar Appelby och Marty (2004) att fundamentalism inom de olika 

religiösa grupperna, ofta grundar sig ur en övertygelse att religionens utövning och traditionen 

skall bestå och föras vidare.  

Religiösa fundamentalister menar att människor som står öppet för en sekulär uppfattning och 

livsstil, inte bara har en annan mening, utan i grund och botten sprider falska åsikter och ett 

skadligt levnadssätt, som direkt bryter mot Guds vilja. Även om fundamentalister är kritiska 

mot det moderna samhällets sekularisering, är de inte kritiska och negativt inställda till allt som 

betraktas som modernt. Man väljer selektivt ut vissa delar av det moderna samhället, 

exempelvis informationsteknik, som man använder sig av, samtidigt som de tar avstånd från 

andra delar (Lindgren, 2009).  
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Vidare menar Furseth och Repstad (2005) att en aspekt som är genomgående i religiöst 

fundamentalistiska grupper är att de har en dystopisk och negativ samhällsbild. Bilden som 

framställs, är av ett samhälle som befinner sig i kris och som är präglas av problem. Exempel 

på problem är bland annat; kriminalitet, missbruk, splittrade familjer och normlöshet, där 

normlösheten i samhället anses vara det största problemet (och själva roten till andra problem). 

Religiösa extremistiska fundamentalister anser i vissa fall att de normerna individer levde efter 

förr i tiden var nedskriva av människan (skapade av gud), och var identiska med Guds vilja. 

Religiösa fundamentalister menar att det finns ett sätt att med precision ta reda på vilken denna 

gudomliga vilja är. Gud har uppenbarat sig för människorna i flera av de heliga texterna, och 

med hjälp av det sunda förnuftet menar fundamentalisterna på att man ur de heliga skrifterna, 

kan utläsa klara och entydiga regler.  

Appelby och Marty (2004) menar att fundamentalism även kan ses som en motreaktion till den 

sekularisering som uppstått inom samhället men även i vissa av religionerna. Eftersom 

samhället för var dag blir mer sekulariserat, ökar den modernistiska synen på religioner. Vissa 

religiösa bud anses inte vara viktiga längre, vissa seder genomförs inte och samhället drar sig 

längre ifrån de religiösa värderingar som framförts förr:  

Fundamentalism appears as a strategy, or set of strategies, by which beleaguered 

believers attempt to preserve their distinctive identity as a people or group. Feeling 

this identity to be at risk, fundamentalists fortify it by a selective retrieval of 

doctrines, beliefs, and practises from a sacred past. /…/ they are to fend off 

outsiders who threaten to draw the believer into a syncretistic, areligious, or 

irreligious cultural milieu. (Appelby & Marty, 2004, s 1). 

Författarna betonar även att fundamentalism, i vissa fall, ändå kan tolkas som enbart 

bokstavstrogenhet. Bokstavstrogenhet betyder att företeelser följs till punkt och pricka. Vidare 

menar författarna att våldshandlingar förekommer inom religioner i situationer när tron och 

religionen anses hotad. Det beteendet, som skapas då gruppen känner sig hotad, är utifrån en 

diskurs en form av självförsvar, medan det utifrån en annan diskurs oftast tolkas som terrorism. 

Detta kan illustreras med följande klargörande citat som belyser diskursens betydelse för 

förståelsen och tolkningen av vår omvärld:”one person’s terrorist is another person’s freedom 

fighter” (Simon, 2013, s. 37). Det vill säga, definitionen av huruvida vissa religiöst motiverade 

handlingar definieras som terrorism eller inte grundar sig i vilken diskurs som konstruerats och 

rekonstrueras.  
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Fundamentalism och terrorism i relation till skolans styrdokument 

Svenska skolor och dess undervisning är i relativt stor utsträckning styrt av olika 

styrdokument. Grundskolan styrs av ”Läroplan för grundskolan” där den senaste kom 2011 

(Lgr 11; Skolverket, 2018) och gymnasieskolornas motsvarighet som även den infördes 2011 

heter ”Läroplan för Gymnasieskolan (Lgy 11). Då dessa dokument kan sägas utgöra ramar för 

undervisningen och lärarnas autonomi är det därmed av intresse att beskriva dessa samt 

relaterade de till fundamentalism och terrorism.  

Vad ges det för möjlighet att, i skolan, lära ut om ämnena fundamentalism och terrorism? 

Det finns inget uttryckligen eller konkret skrivet i Lgr 11 eller Lgy 11, att skolan och lärarna 

ska eller kan bedriva undervisning som berör fundamentalism och terrorism. Däremot finns det 

tolkningsutrymme, då ett flertal punkter i styrdokumenten visar på att det är möjligt för lärare 

att bedriva undervisning om fundamentalism och terrorism utan att avvika från Lgr 11.  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta 

är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den 

etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta 

genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Undervisning i skolan ska vara icke-konfessionell.  (Skolverket, 2018, s. 5) 

Detta är ett utdrag ur Skolverkets (2018) grundläggande värden, vilket tydligt framhåller bland 

annat allas lika värde, jämställdhet och tolerans. Genom att undervisa och adressera 

fundamentalism och terrorism, samt skillnaden mellan de två, kan eleverna bygga sig en verklig 

uppfattning och på så sätt främja värdegrundsarbetet. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion 

och aktiva insatser. (Skolverket, 2018, s. 5)  

Främlingsfientlighet är ett fenomen som inte får förekomma i skolan, vilket återspeglas i 

värdegrunden som ligger till grund för skolans verksamhet. Därmed kan det argumenteras att 

det är viktigt att man adresserar detta ämne i skolan även om det inte uttryckligen står som ett 

konkret kriterium i läroplanen.  

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 

globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för 

att samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella 

perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden 

inom landet. (Skolverket, 2018, s. 8) 
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Denna punkt, framtagen av Skolverket (2018), visar åter på att eleverna skall kunna ha ett öppet 

tänkande kring annan härkomst än den de själva är vana vid. Därför kan även detta ses som ett 

sätt som lärarna skulle kunna bedriva undervisning inom ämnet fundamentalism och terrorism.  

I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och 

andra livsåskådningar viktiga för att skapa en ömsesidig förståelse mellan 

människor. (Skolverket, 2018, s. 215)  

Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, 

både i fredssträvan och konflikter, för att främja social sammanhållning och som 

orsak till segregation. (Skolverket, 2018, s. 215)  

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 

att /…/ analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och 

skeenden i samhället. (Skolverket, 2018, s. 215)  

Ovanstående exempel lägger alla stor tyngd på värdegrundsarbetet, vilket är centralt för skolans 

uppdrag. Därför finns det möjlighet men även en anledning, för lärare att undervisa om 

fundamentalism och terrorism till eleverna. Det står även inom det centrala innehållet I Lgr11 

att eleverna ska förstå: ” Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter 

utifrån ett kritiskt förhållningssätt.” (Skolverket, 2018, s. 218), vilket påvisar att eleverna skall 

ha en förståelse och ett kritiskt förhållningssätt till exempelvis stereotyperna om Islamism, men 

även stereotyper inom andra religioner. Liknande värdegrundsfrågor framkommer även i Lgy 

11 (Skolverket, 2018).  

Islamofobi 

Såväl Nasr (2002) som Abukhalil (2002) menar att det i västvärlden finns en utbredd 

uppfattning där islam stereotypiseras och associeras till såväl våldsamheter generellt, men även 

terrorism. Detta skulle kunna ses som ett exempel på att det i det västerländska samhället finns 

en utbredd islamofobisk diskurs där islam, våldsamheter samt terrorism sammankopplas. 

Denna bild av en sådan västerländsk diskurs bekräftas även av Diskrimineringsombudsmannen 

(2013) som beskriver att mellanöstern och islam, i västerländsk media, ofta framställs som 

outvecklat, underlägset och avvikande. Samtidigt ges beskrivningen om att Mellanöstern och 

islam i grund och botten är något som antingen bör fruktas eller kontrolleras, Denna diskurs 

utgör grund för islamofobi och ett ”vi och dem”.  

Ordet islamofobi definieras enligt Nationalencyklopedin som ”en rädsla för islam, överdrivna 

föreställningar om att islam är en religion som leder till negativa beteende och att muslimers 

närvaro i ett samhälle utgör en fara.” (Nationalencyklopedin, 2018). Detta stycke kommer att 
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adressera de aspekter som ligger till grund för uttrycket islamofobi, det vill säga ”vi och dem” 

perspektiv, orientalism och islamofobi samt dess framställning i massmedia. 

Vi och dem-perspektiv  

En ”vi och dem” diskurs förekommer inom alla världsdelar och religioner. Detta innefattar ofta 

de mer extremistiska grupperna, men kan även prägla icke extrema grupper. Beroende på 

församlingens erfarenheter och tidigare bakgrund, kan deras syn även präglas gentemot andra 

eller icke-religiösa. Det finns mångtals exempel på detta tänkande, varav en av de mer tydliga 

är det uttryckliga ”vi och dem”-perspektivet inom judendomen. För utövarna är judendomen 

mer än ”endast” en religion. Genom att religionen ät nära sammankopplad med tanken på ett 

folk och en nation (israel) finns det ett starkt ”vi och dem”-resonemang. I det exemplet är 

således diskurserna kring nationalstaten och religionen nära sammankopplade; till skillnad från 

exempelvis Sverige där kyrkan och staten inte är sammankopplade på samma vis.  

Islamofobi i media och populärkultur 

Diskurser konstrueras och rekonstrueras hela tiden. Utöver individers nära omgivning ofta 

bestående och skol- respektive hemmiljö utgör även media, populärkultur och sociala medier 

betydelsefulla sfärer för hur diskurser skapas och förändras.  

Utan att göra anspråk på en fullständig genomgång av filmer och serier producerade i Sverige 

och västvärlden kan ändå noteras att det regelbundet förekommer filmer och serier som 

framställer människor från Mellanöstern som onda hänsynslösa islamistiska fundamentalister. 

Ett exempel är en film ur Beck-serien namngiven Ditt eget blod från 2018, där en man med 

härkomst från mellanöstern framställs som terrorist, men även i ett avsnitt ur NCIS kallad 

Suspicion från 2007 där terroristen framställs som en man från mellanöstern. 

I och med att många filmer och serier framställer individer från mellanöstern med typiska 

terroristiska intentioner, kan detta konstruera och rekonstruera en diskurs med en ökade rasism 

och främlingsfientlighet i samhället (Romelin, 2018). Detta kan medföra att islam positioneras 

som en väsentlig ”anti-västfiende”, vilket sin tur medföra att islamister reduceras till terrorister 

och på så sätt avhumaniseras. Detta kan ses som ett problem, vilket den humanistiska gruppen 

Islamic human rights commission (2018) adresserar. Denne sagda grupp förespråkar och 

representerar en värdig syn på islam, vilket de menar inte alltid förekommer i media eller 

omvärlden. 
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4. Metod 

4.1 Enkäten 

Enkätens struktur 

För att utvinna användbar empiri till frågeställningarna, utfördes en enkät för årskurs 7–9, men 

även för gymnasiet. Enkäten var utformad på sådant vis att den samlade in såväl kvantitativ 

som kvalitativ data. Det vill säga, utöver raka frågor med ja/nej alternativ, fanns även frågor 

där eleverna förväntades svara på ett mer utförligt och djupgående vis. På det viset kan en 

djupare kontext observeras i elevernas svar.  

Totalt var det 21 frågor som utgjorde enkäten för årskurs 7–9, varav 11 inriktades på ämnet 

fundamentalism och 10 på ämnet terrorism. För gymnasiet bestod enkäten av sammanlagt 22 

frågor. Anledningen varför det skiljer en fråga mellan gymnasiet och Högstadiet, var på grund 

av att gymnasieeleverna bedömdes kunna föra mer djupgående resonemang kring massmedias 

påverkan av personers uppfattningar kring begreppen. Genom frågornas bredd avsåg de kunna 

besvara om och i vilken utsträckning begreppen berörts såväl i skolmiljö som i elevernas 

hemmiljö. Genom att inkludera frågor relaterade till deras hemmiljö, kunde det göras en 

distinktion mellan huruvida eleverna tilltagit kunskapen i skolan eller hemma.  

Deltagare 

Skolor Antal Antal klasser 

Skola 1 (Högstadie) 33 2 

Skola 2 (Högstadie) 39 3 

Skola 3 (Gymnasie) 42 2 

Totalt: 114 7 

 

Enkäten skickades ut till tre mångkulturella skolor i södra Sverige. Sammanlagt var det sju 

klasser som deltog, där det sammanlagt var 114 elever som svarade på enkäten. Det som 

kommer presenteras som skola 1, innehåller sammanlagt enkäter från två åk 9 klasser, samt 

utgörs av sammanlagt 33 elever. Det som kommer presenteras som skola 2, innehåller 

sammanlagt enkäter sammanställda från tre klasser. Dessa klasser utgörs av en åk 7 klass, en 

åk 8 klass, samt en åk 9 klass. Sammanlagt var det 39 elever som deltog i enkäten. Det som 

presenteras som skola 3 utgörs av en gymnasieskola. Sammanlagt är det två klasser, varav en 

är en åk 1 och den andra en åk 2 klass, med sammanlagt 42 deltagande elever.  
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Instruktioner  

Eleverna gavs följande instruktioner: (a) Enkäten skall utföras individuellt, (b) Eleverna får inte 

lov att använda datorer eller telefoner för att googla eller söka fram svaren på vad orden 

”terrorism” och ”fundamentalism” betyder, samt (c) Eleverna får inte samtala under den tid 

som enkäten genomförs. Motiven bakom dessa restriktioner var att eleverna inte skulle påverka 

eller påverkas av varandra. Elevernas svar kategoriserades och delades in i teman, där liknande 

svar placerades i samma kategori. 

Närvarande  

Under enkäterna för årskurs 7–9 på skola 1 var vi närvarande och kunde därför se till att 

instruktionerna för enkäten följdes korrekt. På grund av avståndet till en av de valda 7-9 

skolorna, var vi förhindrade att delta vid tillfället då enkäterna genomfördes. Därför gavs 

läraren ovanstående instruktioner för att kunna genomföra enkäten utan vår närvaro. 

Fortsättningsvis närvarande vi inte heller vid gymnasieklassernas genomförde av enkäten, 

varför lärarna gavs samma instruktioner som för årskurs 7–9. 

Analys 

Enkäten och dess resultat bestod av såväl kvalitativ som kvantitativ empiri. Den kvantitativa 

empirin i form av ja/nej-frågor sammanställdes och presenterades som procentandelar av 

eleverna som hade en viss uppfattning i olika frågor. Den kvalitativa empirin analyserades 

genom en tematisk kvalitativ innehållsanalys (Braun & Clarke, 2006) och kategoriserades i 

framkomna teman. Tematisk innehållsanalys bidrar till att utvinna centrala teman ur eleverna 

texter, för att finna kategorier. Tematisk innehållsanalys går ut på att en kodning av texterna 

genomförs, där teman sorteras och läggs till grund för tolkningar mot vald teorin. I detta fall 

kommer den tematiska innehållsanalysen att ligga till grund för granskningen av de kvalitativa 

enkätsvar som framkommit.  

4.2 Litteratursökning 

För sökandet efter relevant litteratur till arbetet, har databasen Diva-portalen (institutionell 

Sökningsbas med senast publicerade verk) Google Scholar (Googles sökbas för vetenskapliga 

artiklar), publicerade böcker och artiklar samt Högskolan i Halmstads egna databaser, med 

relevant litteratur och artiklar, använts. 
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Avgränsningar och urval  

Avgränsning i undersökningen har skett på två sätt. Både i källmaterial och undersökningsurval. 

Eftersom tidsramen för undersökningen var tio veckor, genomfördes en fallstudie. Utifrån att 

vi utbildar oss till högstadielärare inriktas arbetet mot årskurs 7-9. Dock har valet att inkludera 

gymnasiet grundat sig ur nyfikenheten och viljan att finna hur kunskapen angående detta ämnet 

utvecklats. De mångkulturella skolorna som valdes kunna ha en individsammansättning som 

kunde bidra med ett brett perspektiv på ämnet. Detta på grund av elevernas varierande etniska 

härkomst. 

4.3 Metoddiskussion 

Fördelen med tillvägagångsättet för insamlingen av empiri till arbetet, var att vi hade god chans 

att samla in användbar empiri. I med att vi i vissa fall lämnade enkäterna, eller på grund av 

avstånd inte kunde medverka under enkätens genomförande, kunde vi använda tiden på ett mer 

effektivt sätt. Dock fanns det tydliga nackdelar med denna strategi, vilket gjorde det svårare för 

genomförandet av denna strategi.  

Ett av de problem som medföljde i användandet och utförandet av en skriftlig enkät, var att 

elevernas svar var svårtolkade, vilket berodde på att vissa av elevernas handstilar var svåra att 

tyda. Valet av att utföra den i skriftlig form, berodde på avsikten att säkerhetsställa säkra 

enkätsvar. Om enkäterna hade skickats ut till skolorna och eleverna, skulle eleverna varit 

tvungna att utföra enkäten på datorer eller surfplattor. Detta skulle kunna medföra en rad olika 

problem. Det mest uppenbara problem som skulle tänkas medfölja är att eleverna skulle ges 

möjligheten att söka fram information under tiden då enkäten genomfördes. Detta skulle i 

slutändan bidra med osäkra och opålitliga resultat, därför stod valet av skriftlig enkät klart. 

Eftersom enkäten var uppbyggda av följdfrågor, förelåg risk att eleverna (i detta fall) inte valde 

att svara ja på vissa frågor, eftersom de då i så fall skulle vara tvungna att utveckla sina svar.  

Fortsättningsvis, eftersom vi inte hade möjlighet att delta vid alla klassernas enkätsvarande 

förelåg risk för missförstånd och felkällor. Eftersom instruktioner delades ut till respektive 

lärare, föreligger risk att lärarna delat ut instruktionerna fel. I två av klasserna inträffade detta. 

Läraren hade gett eleverna information om vad begreppet fundamentalism betydde, vilket i sin 

tur kunde skapa ett felaktigt resultat. Dock anser vi att dessa enkäter är användbara då övriga 

frågor om fundamentalism tydligt visar på okunskap bland eleverna, då blanka svar var mest 

frekvent förekommande. I de fall där eleverna hade tagit del av information innan utförandet 

av enkäten, togs detta upp i elevernas enkätsvar. De elever som hade tagit del av information 
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innan genomförandet, visade inte på förståelse. Detta då implementeringen av kunskapen om 

begreppen i följdfrågorna inte visade på att eleverna hade förstått eller hade tillräcklig kunskap 

om området för att besvara frågorna. Därför anser vi dessa enkäter användbara, då det tydligt 

visar på att eleverna inte har förståelse om de två begreppen.  

Slutligen skedde sammanlagt tre bortfall, vilket berodde på att vissa elever uppenbart inte tog 

enkäten på allvar. Dessa elever gav svar som inte var relevant för frågan, vilket gör att dessa 

svar inte blev användbara för studien och därför avskildes från övriga. 

De risker som tidigare beskrevs kring potentiella missförstånd och felkällor utifrån studiens 

metod, kan även argumenteras kunna påverka studiens analys eftersom studien analyserades 

med en tematisk innehållsanalys där elevernas svar kategoriserades i teman utifrån deras 

beskrivningar. Dels kan det utifrån en enkät vara svårt att avgöra om det förekommer oseriösa 

svar av eleverna, dels är ett inte orimligt och ofrånkomligt antagande att våra subjektiva 

förkunskaper som författare har viss påverkan på tolkningen, analysen och kategoriserandet av 

elevernas svar.   
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5. Resultat 

Enkäten avsåg besvara studiens frågeställningar rörande elevers diskurs kring religiös 

fundamentalism och religiöst motiverad terrorism, på vilka sätt begreppen berörs i skolan samt 

om utlärningen skiljer sig åt mellan de deltagande skolorna.  

Resultatpresentationen består av två övergripande delar. Inledningsvis presenteras deskriptiv 

statistik över studiens respondenter i form av antalet elever i respektive deltagande skola och 

klass. Därefter presenteras enkätstudiens resultat i form av dels statistiska diagram över de 

kvantitativa enkätsvaren, samt tematisering av elevernas kvalitativa svar. Denna del är 

strukturerad så att respektive skola presenteras separat var för sig. Slutligen avslutas kapitlet 

med en resultatsammanfattning.  

5.1 Respondenter    

Årskurs Summa elever 

(sammanställt) 

Antal klasser 

Åk 9 (Högstadie) 51 3 

Åk 8 (Högstadie) 8 1 

Åk 7 (Högstadie) 13 1 

Åk 1 (Gymnasium) 24 1 

Åk 3 (Gymnasium) 18 1 

Totalt: 114 7 
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5.2 Enkätstudie 

Skola 1 - Högstadieklass 

 Årskurs 9 

 

 

Fråga 3: Är fundamentalism något som du pratar/ diskuterar med dina kompisar och/eller 

familj? På vilket sätt och i vilket sammanhang?  

Sammanlagt var det lite mer än hälften av eleverna som lämnade obesvarade frågor. Det var 

lite mer än 40 % av eleverna som ansåg att de hade berört ämnet med familj och vänner.  Det 

intressanta i denna fråga, är att det framkommer tydligt att fundamentalism inte är ett begrepp 

som diskuteras eleverna eller familjerna emellan.  

Fråga 4: Har ni pratat om fundamentalism i klassen, i så fall under vilken lektion? På vilket 

sätt har det diskuterats och i vilket sammanhang? 

Sammanlagt var det lite mer än en tredjedel av eleverna som lämnade frågan obesvarad. 

Fortsättningsvis var det sammanlagt lite mer än hälften av eleverna som inte kan minnas att de 

samtalat om fundamentalism i klassen, medan ingen av eleverna ansåg att de berört ämnet i 

klassen. Slutligen var det lite mindre än 10% av eleverna som gav svar som kan klassas som 

”övrigt”. Detta är svar som inte kan kvantifieras, som exempelvis: 

Jag tror det men jag kommer inte ihåg så mycket av det, kanske var det i historia 

under någon so lektion tror jag (elevsvar) 
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kanske lite under historian, om första o andra världskriget. Var det terrorist eller 

frihetskämpe som avlossat skottet i sarajevo eller var det 9/11 terrorism eller det 

rätta (Elevsvar) 

 

 

Fråga 7: Har fundamentalism ökat eller minskat genom åren?  

Sammanlagt var det lite mindre än 90% av eleverna som lämnade frågan obesvarad. 

Fortsättningsvis var det lite mindre 10% av eleverna som ansåg att fundamentalism inte hade 

ökat genom åren, medan lite mindre än 5% av eleverna trodde att fundamentalism ökat.  

Fråga 8: Tror du att man kommer att behöva samma kunskaper i framtiden angående 

fundamentalism, som man behöver/ gör idag? 

Sammanlagt var det lite mer än två tredjedelar av eleverna som inte besvarade frågan, eller som 

lämnade svaret ”vet ej”. Det var totalt lite mindre än 10% av eleverna som inte ansåg att 

mänskligheten kommer behöva liknande kunskaper om fundamentalism i framtiden. Däremot 

var det lite mindre än 25% av eleverna som ansåg att det är viktigt och att vi kommer behöva 

liknande, om inte mer, kunskap i framtiden. En av eleverna gav svaret: ”Ja eftersom jag inte vet 

vad det är” (elevsvar åk 9) För övrigt, var det sammanlagt lite mindre än 5% av eleverna som gav 

svar som klassades under kategorin övrigt. Exempel på svar som dessa är: ”Antar det eftersom 

jag inte vet vad det är” och ”antagligen inte då jag inte riktigt behöver det idag” (elevsvar åk 9) 

Fråga 9: Anser du att fundamentalism är viktigt för samhället? Ge exempel 

Sammanlagt var det lite mindre än 90% av eleverna som inte besvarade frågan. Däremot var 

det lite mindre än 5% av eleverna som ansåg att fundamentalism inte är nödvändigt för 

samhället, medan lite mer än 5% av eleverna ansåg att det är viktigt för samhället. Slutligen var 

det sammanlagt lite mer än en 5% av elevernas svar som fall under kategorin ”övrigt”. Exempel 

på svar som dessa är: ”antagligen”, ”Jag brukar veta rätt mycket om saker och ting men vet inte 

vad fundamentalism är så tror inte det är så viktigt”, samt ”Kanske, om jag visste vad det betyder 

skulle det vara lite lättare att svara”.  

Fråga 10: Påverkas fundamentalism av samhället? Ge exempel 

Sammanlagt var det lite mer än 90% av eleverna som lämnade frågan obesvarad. Till skillnad 

mot de andra frågorna, så var det ingen av eleverna som ansåg att fundamentalism inte påverkas 

av samhället. Däremot var det mindre än 5% av eleverna som ansåg att fundamentalism 

påverkas av samhället. Det som är intressant med svaren på denna frågan är, att eleverna inte 
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gett mer svar än ”ja”, vilket kan tyda på att svaren enbart är gissningar. Slutligen var det 

sammanlagt mindre än 5% av eleverna som gav svar som fall under ”övrigt”. Svar som dessa 

är: ”Lite tror jag annars skulle man inte behöva svara på dessa frågor”. 

Fråga 11: påverkas samhället av fundamentalism? Ge exempel 

Precis som föregående fråga, var det sammanlagt lite mer än 90% av eleverna som inte 

besvarade frågan. Det var inte heller någon av eleverna som ansåg eller inte ansåg att 

fundamentalism påverkar samhället. Däremot var det mer än 5% av eleverna som gav svar som 

klassades som ”övrigt. Svar som dessa är exempelvis: ”pass” och ”ingen aning men troligen”.  

 

Fråga 15: Är terrorism något som du pratar/ diskuterar med dina kompisar och/ eller familj? 

På vilket sätt och i vilket sammanhang? 

Sammanlagt var det lite mindre än 10% av eleverna som inte besvarade frågan. Däremot var 

det lite mindre än 25% av eleverna som inte pratade med vänner eller familj om terrorism, 

medan det var lite mindre än 33% av eleverna som samtalade om detta ämne med familj och 

vänner. Slutligen var det lite mer än en 33% av eleverna som gav svar som klassades som 

”övrigt”. Svar som dessa är: ”ifall vi har diskuterat det så minns jag inte nu” och ”kanske lite 

på So”. 

Fråga 16: Har ni pratat om terrorism i klass, i så fall under vilken lektion? På vilket sätt har 

det diskuterats och i vilket sammanhang? 
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Totalt var det sammanlagt lite mindre än 20% av eleverna valde att inte besvara frågan. Det var 

totalt lite mindre än en 25% av eleverna inte kan komma ihåg om de har pratat om terrorism i 

klassen med lärarna, medan lite mindre än 25% av eleverna kan minnas att de samtalat om det 

på lektionerna. Däremot var det ungefär 33% av eleverna som gav svar som klassas som 

”övrigt”. Svar som dessa är: ” inte säker men vi kan ha pratat om det någon so lektion om 

samhället och då var det mest att vår lärare berättar vad hon tycker och så säger vi vad vi 

tycker dvs vi diskuterar ämnet” 

Fråga 19: Har terrorism ökat eller minskat genom åren? 

Sammanlagt var det lite mer än 10% av eleverna som valde att inte besvara frågan. Förövrigt 

var det mindre än en 5% av eleverna som inte anser att terrorism har ökat genom åren, medan 

lite mindre än 80% av eleverna anser att terrorism faktiskt har ökat. Slutligen var det mer än en 

tjugondel av eleverna som gav svar som kan klassas som ”övrigt”. Svar som dessa är: ”tror det 

är ungefär samma” och ”jag tror det har ökat”. 

Fråga 21: påverkar terrorism samhället? Ge exempel 

Totalt var det sammanlagt lite mindre än 10% av eleverna som valde att inte besvara 

enkätfrågan.  Sedan var det lite mindre än 80% av eleverna som ansåg att terrorism påverkar 

samhället, medan det inte fanns någon elev som tyckte att terrorism inte påverkar samhället. 

Övriga svar 

För övriga frågor som ej gick att kvantifieras, kommer här den kvalitativa data att presenteras i 

teman. De teman som kunde finnas i elevernas svar var: (a) okunskap, (b) motsatsord och (c) 

gissningar.  

Det första temat okunskap, syftar på de svar som lämnades blanka, eller som var besvarade med 

”vet ej”. Majoriteten av elevernas svar på fundamentalismdelen var lämnade blanka, medan 

eleverna på terrorismdelen svarade betydligt mer. Det andra temat är motsatsord, detta tema 

kommer från ett antal elevers enkätsvar. Några av dessa svar var olika varianter av 

”motsatsordet till terrorism”. Det tredje och sista temat, är gissningar. Detta förekom frekvent 

genom enkäten, detta då eleverna gjorde gissningar kring ordet i sig. Några varianter exempel 

på detta är ”fundament= grund”, ”att man funderar på något” et cetera.  

 

 

 



25 

 

 

Skola 2 - Högstadieklass 

Åk 7 

 

Fråga 3: Är fundamentalism något som du pratar/ diskuterar med dina kompisar och/eller 

familj? På vilket sätt och i vilket sammanhang? 

Totalt svarade alla elever att de inte upplever att de samtalat om fundamentalism, med varken 

vänner eller familj.  

Fråga 4: Har ni pratat om fundamentalism i klassen, i så fall under vilken lektion? På vilket 

sätt har det diskuterats och i vilket sammanhang?  

Sammanlagt var det 75% av eleverna som ansåg att de inte hade pratat om fundamentalism i 

klassen eller på skolan. Däremot var det lite mindre än 20% av eleverna som kan minnas att de 

diskuterat ämnet i klassen eller på skolan. Fortsättningsvis så fanns det sammanlagt lite mindre 

än 10% av svaren som klassades som övrigt. Svar som dessa är: ”Inte just som vi har nämnt 

ordet fundamentalism, men vi har säkert kommit in på ämnet t.ex. religion” och ”inte just det 

ordet men ungefär samma sak på religionen” (Elevsvar) 

Fråga 7: Har fundamentalism ökat eller minskat genom åren? 

Det blir framkomligt att eleverna inte har någon kunskap om fundamentalism och dess ökning 

eller minskning genom åren. Detta blir tydligt i med den totala mängden elevsvar som lämnades 

blanka, eller som besvarades med vet ej. Totalt var det 77% som inte besvarade frågan. Däremot 
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var det lite mindre än 25% av eleverna som ansåg att fundamentalismen har minskat genom 

åren. Detta kan ses i svar som:  

Minskat eftersom förr var nästan alla i Sverige väldigt kristna och gick i kyrkan. 

Men idag går man inte det lika mycket längre. (Elevsvar) 

Jag vet inte men jag tror det har minskatom vi ska räkna med sen länge sen då man 

trodde mer på asagudarna och sånt (Elevsvar) 

Jag tror att den har minskat p.g.a kultur, och hur samhället ser ut t.ex kyrkor, 

synagogor o.s.v (Elevsvar) 

Fråga 8: Tror du att man kommer att behöva samma kunskaper i framtiden angående 

fundamentalism, som man behöver/ gör idag? 

Totalt var det lite mindre än hälften av eleverna som lämnade frågan obesvarad. Däremot var 

det lite mindre än 25% som ansåg att det inte kommer vara nödvändigt med liknande kunskaper 

om fundamentalism i framtiden. Fortsättningsvis, var det lite mindre än 20% som anser att vi 

kommer behöva liknande kunskaper. Slutligen var det sammanlagt lite mindre än 20% som gav 

svar som kategoriserades som övrigt. Svar som dessa är:  

Kanske inte för att folk tror inte lika mycket längre på en gud och därför gör man 

vad man vill (Elevsvar) 

För mig är det inte viktigt och det är många som inte vet vad det är så jag tror inte 

det. Om inte man kommer behöva det på grund av att idag är det många religioner 

som blandas och därför olikt vad man ansers få göra och inte. (Elevsvar) 

Fråga 9: Anser du att fundamentalism är viktigt för samhället? Ge exempel 

Det var lite mindre än 25% som lämnade frågan obesvarad. Däremot, var det lite mindre än 

40%som ansåg att fundamentalism inte är viktigt för samhället. Fortsättningsvis, var det totalt 

lite mindre än 25% som ansåg att fundamentalism är viktigt för samhället, medan lite mindre 

än 20% gav svar som klassades som övrigt. Svar som dessa är:  

Fråga 10: Påverkas fundamentalism av samhället? Ge exempel 

Sammanlagt var det lite mer än hälften av eleverna som valde att inte besvara frågan. Det var 

lite mindre än 10% som inte ansåg att fundamentalism påverkas av samhället, medan lite mindre 

än 25% ansåg att fundamentalism påverkas. Slutligen, var det totalt lite mindre än 20% av 

eleverna som gav svar som kategoriserades som övrigt. Svar som dessa är: ”Att man inte kan gå 

till t.ex kyrkan, moske osv.” och  ”Om ingen tror på något/ någon så finns ju ej fundamentalism.” 

(Elevsvar) 

Fråga 11: påverkas samhället av fundamentalism? Ge exempel 
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Lite mer än 60% av eleverna valde att inte besvara frågan, då de blev tillfrågade. Däremot, var 

det totalt lite mindre än 20% av eleverna som ansåg att samhället påverkas av fundamentalism, 

medan lite mindre än 20% av eleverna inte höll med. Slutligen var det lite mindre än 10% av 

eleverna som gav svar som klassades som övrigt. Svar som dessa är: ”De får anpassa sig efter 

allas tro” (elevsvar). 

 

Fråga 15: Är terrorism något som du pratar/ diskuterar med dina kompisar och/ eller familj? 

På vilket sätt och i vilket sammanhang? 

Det var sammanlagt lite mindre än hälften av eleverna som inte kände att de hade diskuterat 

ämnet terrorism, med varken vänner eller familj. Lite mindre än 20% av eleverna lämnade 

blanka svar. Däremot var det lite mindre än 20% som kände att de hade samtalat och diskuterat 

ämnet med vänner och familj.  

Fråga 16: Har ni pratat om terrorism i klass, i så fall under vilken lektion? På vilket sätt har 

det diskuterats och i vilket sammanhang? 

Totalt var det lite mindre än 20% av eleverna som lämnade frågan obesvarad, medan lite mindre 

än hälften av eleverna ansåg att de inte diskuterat ämnet i klassen. Däremot, var det sammanlagt 

lite mindre än 40% av eleverna som ansåg att de hade diskuterat terrorism i klassen.  

Fråga 19: Har terrorism ökat eller minskat genom åren?  

Det var sammanlagt lite mindre än 20% av eleverna som valde att inte besvara frågan. Totalt 

var det lite mindre än 70% av eleverna som ansåg att terrorism hade ökat genom tiderna, medan 

lite mindre än 20% gav svar som klassas som ”övrigt”. Svar som dessa är: ”ingen aning men 
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antagligen eftersom det kommit många flyktingar”, ”både ökat och minskat” och ” jag skulle säga att 

det är ungefär samma” (Elevsvar) 

Fråga 21: Påverkar terrorism samhället? Ge exempel 

Sammanlagt var det lite mindre än 40% som valde att inte besvara frågan, medan lite mindre 

än 10% av eleverna ansåg att terrorism inte påverkade samhället. Däremot, var det lite mindre 

än 25% av eleverna som ansåg att terrorism påverkar samhället. Slutligen var det sammanlagt 

lite mer än 30% av eleverna som gav svar som klassades som ”övrigt”.  Svar som dessa är: 

Jag tror att det kommer att vara mycket grovare för dom har fått fram nya farligare 

vapen (Elevsvar) 

Åk 8 

 

Fråga 3: Är fundamentalism något som du pratar/ diskuterar med dina kompisar och/eller 

familj? På vilket sätt och i vilket sammanhang? 

Totalt var det ingen av eleverna som ansåg att de hade diskuterat ämnet fundamentalism, med 

varken familj eller vänner.  

Fråga 4: Har ni pratat om fundamentalism i klassen, i så fall under vilken lektion? På vilket 

sätt har det diskuterats och i vilket sammanhang?  

Sammanlagt var det ingen av eleverna som ansåg att de hade berört ämnet fundamentalism i 

klassen, eller på skolan. 

Fråga 7: Har fundamentalism ökat eller minskat genom åren? 
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Det var ingen av eleverna som besvarade denna fråga. 

Fråga 8: Tror du att man kommer att behöva samma kunskaper i framtiden angående 

fundamentalism, som man behöver/ gör idag? 

Totalt var det lite mer än 60% av eleverna som inte besvarade frågan. Fortsättningsvis var det 

lite mer än 35% av eleverna som anser att vi kommer behöva samma eller liknande kunskaper 

i framtiden.  

Fråga 9: Anser du att fundamentalism är viktigt för samhället? Ge exempel 

Det var lite mindre än 40% av eleverna som valde att inte besvara frågan. Däremot, var det lite 

mindre än 40% av eleverna som inte ansåg att fundamentalism är viktigt för samhället, medan 

25% inte höll med.  

Fråga 10: Påverkas fundamentalism av samhället? Ge exempel 

Sammanlagt var det lite mindre än 90% av eleverna som valde att inte bevara frågan. 

Fortsättningsvis, var det totalt lite mer än en 10% av eleverna som ansåg att fundamentalism 

inte påverkas av samhället.  

Fråga 11: påverkas samhället av fundamentalism? Ge exempel 

Totalt var det sammanlagt var det lite mer än 60% av eleverna som inte besvarade frågan. 

Däremot, var det sammanlagt 25% av eleverna som inte ansåg att samhället påverkas av 

fundamentalism. Slutligen, var det lite mer än 10% av eleverna som gav svar som klassades 

som ”övrigt”. Svar som dessa är: ”Jag vet inte för jag tror inte på något så mycket” (elevsvar åk 8 
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Fråga 15: Är terrorism något som du pratar/ diskuterar med dina kompisar och/ eller familj? 

På vilket sätt och i vilket sammanhang? 

Sammanlagt var det lite mindre än 40% av eleverna som inte ansåg att terrorism är något som 

de har samtalat, med varken vänner eller familj. Däremot var det totalt lite mer än 60% av 

eleverna som ansåg att de hade diskuterat med antingen vänner eller familj. 

Fråga 16: Har ni pratat om terrorism i klass, i så fall under vilken lektion? På vilket sätt har 

det diskuterats och i vilket sammanhang? 

Det var totalt lite mer än 10% av eleverna som valde att inte besvara frågan. Fortsättningsvis, 

var det lite mindre än 40% av eleverna som ansåg att de inte hade diskuterat terrorism i skolan, 

medan hälften av klassen ansåg att de hade berört ämnet.  

Fråga 19: Har terrorism ökat eller minskat genom åren?  

Totalt var det lite mer än 10% av eleverna som lämnade frågan obesvarad. Fortsättningsvis, var 

det sammanlagt lite mer än 80% av eleverna som ansåg att terrorism har ökat genom åren. 

Fråga 21: Påverkar terrorism samhället? Ge exempel 

Sammanlagt var det 25% av eleverna som valde att lämna frågan obesvarad.  Däremot, var det 

25% av eleverna som ansåg att terrorism påverkar samhället, slutligen, gav hälften av eleverna 

svar som klassas som ”övrigt”. Svar som dessa är: ”likadant fast mer”, ”förhoppningsvis helt borta” 

och ”jag tror det kommer vara värre” (Elevsvar) 

Åk 9 
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Fråga 3: Är fundamentalism något som du pratar/ diskuterar med dina kompisar och/eller 

familj? På vilket sätt och i vilket sammanhang? 

Sammanlagt var det lite mindre än 20% av eleverna som valde att inte besvara frågan. 

Fortsättningsvis, var det hälften av eleverna som ansåg att de inte hade samtalat om 

fundamentalism med antingen vänner eller familj. Lite mer än 10% av eleverna ansåg att de 

hade berört ämnet fundamentalism, antingen med familj eller vänner. Slutligen, var det 

sammanlagt lite mindre 30% av eleverna som gav svar som klassades som ”övrigt”. Svar som 

dessa är: ”om det kommer upp i en debatt så diskuterar vi gärna det” och ”vi tror att det sammanhänger 

mycket med krig och religion. Med religion tänker man bara på religiösa skrift”(elevsvar). 

Fråga 4: Har ni pratat om fundamentalism i klassen, i så fall under vilken lektion? På vilket 

sätt har det diskuterats och i vilket sammanhang?  

Det var totalt lite mer än 10% av eleverna som valde att inte besvara frågan. Däremot, var det 

lite mindre än 60% som ansåg att de inte hade pratat om fundamentalism i klassen eller i skolan. 

Fortsättningsvis, var det lite mindre än 30% av eleverna som ansåg att de hade diskuterat 

fundamentalism i skolan. Slutligen, var det sammanlagt lite mer än en tjugondel av eleverna 

som gav svar som klassades som ”övrigt”. Svar som dessa är: ”Vi har pratat om folk som följer 

saker utan att tänka t.ex Isis och nazister”, ”säkert under någon lektion, typ samhällen” och ”Religion, 

svenska och kanske Historia” (Elevsvar) 

Fråga 7: Har fundamentalism ökat eller minskat genom åren? 

Sammanlagt var det lite mindre än 30% av eleverna som valde att inte besvara frågan. Däremot, 

var det lite mindre än 40% av eleverna som ansåg att fundamentalism hade minskat genom 

åren. Fortsättningsvis, var det 33% av eleverna som ansåg att fundamentalism hade ökat. 

Fråga 8: Tror du att man kommer att behöva samma kunskaper i framtiden angående 

fundamentalism, som man behöver/ gör idag? 

Det var lite mindre än 30% av eleverna som valde att inte besvara frågan. Fortsättningsvis, var 

det 33% av eleverna som ansåg att vi inte kommer behöva liknande kunskaper i framtiden, 

medan lite mindre än 10% ansåg att vi kommer behöva liknande kunskaper. Det var även lite 

mer än 10% av eleverna som gav svar som klassades som ”övrigt”. Svar som dessa är: ”Det gör 

man säkert”, ”Det beror Is om det ökar eller minskar.” och ”Nej. Ja mer vi utvecklas desto mer slipper 

vi religionen.” (Elevsvar) 

Fråga 9: Anser du att fundamentalism är viktigt för samhället? Ge exempel 
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Totalt var det 33% av eleverna som valde att inte besvara frågan, medan lite mer än 40% ansåg 

att fundamentalism inte är viktigt för samhället. Fortsättningsvis, var det lite mer än 20% av 

eleverna som ansåg att fundamentalism är viktigt för samhället.  

Fråga 10: Påverkas fundamentalism av samhället? Ge exempel 

Lite mer än hälften av eleverna besvarade inte frågan. Däremot, var det totalt 6% av eleverna 

som ansåg att fundamentalism inte påverkas av samhället. Fortsättningsvis, lite mindre än 40% 

av eleverna som ansåg att fundamentalism påverkas av samhället. 

Fråga 11: påverkas samhället av fundamentalism? Ge exempel 

Det var sammanlagt lite mer än 60 % av eleverna som inte besvarade frågan. Fortsättningsvis, 

lite mer än 10% av eleverna som inte ansåg att fundamentalism påverkar samhället, medan 28% 

av eleverna ansåg att samhället påverkas av samhället. 

 

 

Fråga 15: Är terrorism något som du pratar/ diskuterar med dina kompisar och/ eller familj? 

På vilket sätt och i vilket sammanhang? 

Sammanlagt var det lite mindre än 20% av eleverna som inte besvarade frågan. Fortsättningsvis, 

var det lite mindre än 25% av eleverna som inte kände att de samtalat om ämnet, med varken 

vänner eller familj. Lite mer än 60% av eleverna ansåg att de hade diskuterat ämnet terrorism 

med familj och vänner. Slutligen, var det sammanlagt 5% av eleverna som gav svar som 



33 

 

klassades som ”övrigt”. Svar som dessa är: ”Ja ibland kanske när det precis hänt någon stans.”, ”Ja 

hela tiden när jag debatterar för SDs” och ”Ja, när det har varit terrordåd” (Elevsvar) 

Fråga 16: Har ni pratat om terrorism i klass, i så fall under vilken lektion? På vilket sätt har 

det diskuterats och i vilket sammanhang? 

Totalt var det mer än 10% av eleverna som valde att inte besvara frågan. Däremot, var det lite 

mindre än en fjärdedel av eleverna som ansåg att de inte har diskuterat ämnet terrorism i klassen 

eller i skolan. Fortsättningsvis, var det lite mer än sex tiondelar av eleverna som ansåg att de 

hade diskuterat ämnet terrorism i klassen. Slutligen, var det lite mer än en tiondel av eleverna 

som gav svar som klassades som ”övrigt”. Svar som dessa är: ”religion och historia” och ”nån 

gång har det hänt” (Elevsvar) 

Fråga 19: Har terrorism ökat eller minskat genom åren?  

Det var sammanlagt 16% av eleverna som inte besvarade frågan. Däremot, var det 5% av 

eleverna som ansåg att terrorism inte har ökat genom åren, medan 74% ansåg att terrorism har 

ökat. Slutligen, var det 5% av eleverna som gav svar som klassas som ”övrigt”. Svar som dessa 

är: ”Likadant”, ”Jag tror att det har varit på ungefär samma nivå de senaste 10 åren” och ”Ökat i takt 

med invandringen (i Sverige)” (Elevsvar) 

Fråga 20: påverkar terrorism samhället? Ge exempel 

Sammanlagt var det 32% av eleverna som inte besvarade frågan. Däremot, var det 11% av 

eleverna som inte ansåg att terrorism påverkar samhället, medan 37% av eleverna ansåg att 

terrorism påverkar samhället. Slutligen var det 21% av eleverna som gav svar som klassades 

som ”övrigt”. Dessa svar är: ”Lika dant ist för religiösa skäl kommer det vara politiska terrorist dåd.”, 

”Värre kanske för folk får tag på vapen” och ”Ännu värre om de inte gör nåt stort snart.” (Elevsvar) 

Övriga svar 

För årskurs 9 var det svårt att finna tydliga teman, dock är det en aspekt som blir framkomlig i 

granskandet av elevernas enkätsvar. Detta är att det förekommer islamofobi och användandet 

av stereotyper.  
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Skola 3 - Gymnasieklass 

 Åk 1 

 

Fråga 3: är fundamentalism något du pratar/ diskuterar med dina kompisar och/eller familj? 

På vilket sätt? 

I fråga tre kan det tydligt ses en stor skillnad mellan mängden givna svar i staplarna. Det 

framkommer tydligt vid granskning, då 75% av elevernas svar grundar sig i att de inte brukar 

samtala om ämnet fundamentalism med varken vänner eller familj. Däremot var det 25% av 

eleverna som kanske har prata med ämnet med antingen vänner eller familj men inte är helt 

säkra, samt ingen av eleverna som pratat med familj och vänner om ämnet hemma. Detta visar 

att det är sammanlagt tre gånger så många elever som svarat ”nej” på frågan, än eleverna som 

svarade ”ja”.  

Fråga 4: Har ni pratat om fundamentalism i klassen, i så fall under vilken lektion? På vilket 

sätt har det diskuterats och i vilket sammanhang? 

Liknande svarsutspridning som första frågan, det som dock blir tydligt i sammanställningen av 

data, är att det är en majoritet av eleverna som inte samtalat om ämnet i klassen. Sammanlagt 

var det 67% av eleverna som svarade att de inte pratat om fundamentalism i klassen, medan 

ingen av eleverna svarade att de pratat om begreppet i skolan.  Lite mindre än 30% av eleverna 

svarade att de möjligtvis kanske pratat om begreppet i klassen, men att eleverna är osäkra om 

de pratat om det i klassen eller ej. Det som skiljer svaren på fråga fyra från fråga tre, är att det 

sammanlagt var 4% av eleverna som inte svarade på frågan eller som skrev ”jag vet inte”.  
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Fråga 7: Har fundamentalism ökat eller minskat genom åren?  

Sammanlagt var det 27% av eleverna som lämnade frågorna obesvarade, eller som svarade att 

de inte visste om fundamentalism hade ökat eller minskat genom åren. Detta skiljer de två första 

frågornas svar markant från svaren på denna fråga, då det är en betydligt större mängd elever 

som lämnat frågan obesvarad. Det blir även, utifrån svaren tydligt att svaren som eleverna gett 

är relativt utspridda. Sammanlagt var det 50% av eleverna som svarade att de trott att 

fundamentalismen hade minskat, medan enbart 8% trodde att fundamentalismen hade ökat. 

Fortsättningsvis var det 13% av eleverna som inte visste eller som ville/ kunde svara på frågan.  

Fråga 8:  Tror du att man kommer behöva samma kunskaper i framtiden angående 

fundamentalism, som man behöver/gör idag? 

Sammanlagt var det 33% av eleverna som lämnade frågan obesvarad. Det var 8% av eleverna 

som ansåg att man inte behövde samma kunskaper om fundamentalism i framtiden, som man 

gör idag, samt var det 50% som ansåg att man kommer behöva samma kunskaper. Slutligen var 

det 8% som gav svar som i studien kommer presenteras som ”övrigt”. Detta är svar som: ”jag 

har inte så mycket kunskap om det idag men jag tror det är alltid viktigt med kunskap. 

KUNSKAP ÄR MAKT!” 

Fråga 9: Anser du att fundamentalism är viktigt för samhället? Ge exempel 

Totalt var det 38% av eleverna som lämnade frågan obesvarad, samt var det 4% av eleverna 

som gav svaret ”kanske” eller svar som kategoriseras som ”övrigt”. Det var 42% av eleverna 

som svarade ”nej” på frågan, om de ansåg att fundamentalism är viktigt för samhället. Slutligen 

var det ingen av eleverna som ansåg att fundamentalism är viktigt för samhället.  

Fråga 10: Påverkas fundamentalism av samhället? Ge exempel  

Totalt var det 29% av eleverna som lämnade frågan obesvarad. Sammanlagt var det 54% av 

eleverna som svarade att fundamentalism påverkas av samhället, medan 8% av eleverna ansåg 

att fundamentalism inte påverkas av samhället. 

Fråga 11: Påverkas samhället av fundamentalism? Ge exempel 

Sammanlagt var det 25% av eleverna som lämnade frågan obesvarad. Fortsättningsvis var det 

4% av eleverna som ansåg att samhället inte påverkas av fundamentalism, medan 71% av 

eleverna ansåg att samhället faktiskt påverkas av fundamentalism. 
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Fråga 15: Är terrorism något som du pratar/diskuterar med dina vänner och/eller familj? På 

vilket sätt och i vilket sammanhang?  

Sammanlagt var det 13% av eleverna som lämnade frågan obesvarad, eller som gav svaret ”jag 

vet inte”.  För övrigt var det ungefär 21%  av eleverna som svarade att de inte brukar samtala 

hemma med vänner och familj, medan ungefär 21% av eleverna ansåg att de brukar samtala om 

ämnet hemma. Slutligen var det lite 46%  av eleverna som ansåg att det händer att de pratar om 

ämnet hemma med antingen vänner eller familj.  

Fråga 16: Är terrorism något som du pratar/diskuterar med dina vänner och/eller familj? På 

vilket sätt och i vilket sammanhang? 

Sammanlagt 13% av eleverna som inte besvarade frågan eller som ansåg sig inte veta om de 

hade pratat om begreppet i klassen. Däremot var det 25% av eleverna som inte kan minnas ha 

samtalat om begreppet i klassen, medan 33% av eleverna minns att de har pratat om begreppet 

i klassen.  

Fråga 19: Har terrorism ökat eller minskat genom åren? 

Sammanlagt var det 71% av eleverna som ansåg att terrorism hade ökat, samt att det inte var en 

enstaka elev som ansåg att det hade minskat. Slutligen var det 17% av eleverna som lämnade 

frågan obesvarad eller som inte ansåg sig veta svaret på frågan.  

Fråga 21: Hur tror du att terrorism kommer att se ut i framtiden? 

Sammanlagt var det 17%  av eleverna som lämnade frågan obesvarad. Förövrigt var det ingen 

av eleverna som ansåg att terrorism inte påverkar samhället, medan det var 83% av eleverna 

ansåg att terrorism påverkar samhället.  
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Fråga 22: Påverkar terrorism samhället? Ge exempel 

Sammanlagt var det 46% av eleverna som inte ansåg sig veta, om samhällets och 

globaliseringens utveckling påverkat terrorism. Däremot var 42% av eleverna som ansåg att 

terrorism har påverkats, medan 4% av eleverna ansåg att terrorism inte hade påverkats. 

Slutligen var det 8% som inte riktigt visste och vars svar därför hamlade i kategorin ”övrigt”.  

Övriga svar 

Övriga svar som inte gick att kvantifiera, delas in i teman. Detta för att underlätta och 

sammanställa en övergriplig bild av elevernas enkätsvar. Eftersom majoriteten av eleverna svar 

var sammanhängande, gick det att finna två större teman. Dessa teman är extremister och 

bokstavstrogenhet.  

Extremister är ett begrepp som var relativt frekvent i elevernas enkätsvar. Majoriteten av 

eleverna, nämnde någon form av terroristgrupp då de fick frågorna ”Vad tänker du på när du 

hör ordet fundamentalism/ terrorism”. De terroristgrupper som framkom mest frekvent, var Is, 

Al-Quida. Det andra temat, vilket kopplas ihop med temat extremister, är bokstavstrogenhet. 

Det framkommer tydligt att eleverna koppla samman begreppet bokstavstrogenhet med 

extremist. 

Åk 2 

 

 

Fråga 3: Är fundamentalism något du pratar/ diskuterar med dina kompisar och/eller familj? 
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Sammanlagt var det 17% av eleverna som lämnade frågorna obesvarade. Fortsättningsvis var 

det 11% av eleverna som hade pratat med sina vänner eller familj, angående fundamentalism, 

medan 61%  av eleverna hade inte pratat om det med vänner och familj. För övrigt var det 11% 

av eleverna som gav svar som faller under övrigt. Dessa är svar som inte riktigt passar in under 

kategorierna ”ja/ ökat”, ”nej/ökat” eller ”blankt/vet ej”. Exempel på svar som dessa är:  

Lite kanske när terrorattacker händer, men då använder vi inte ”fundamentalism” 

utan typ konservativt troende eller sånt (elevsvar) 

Det kan hända att man i kompisgängen tar upp information som man hört på 

nyheterna. Tex då ISIS info (Elevsvar) 

Det framkommer tydligt att majoriteten av eleverna inte samtalar med vänner eller familj 

angående ämnet fundamentalism, medan 11% av eleverna hade berört ämnet med antingen 

vänner eller familj. Det som kan utläsas ur ovanstående citat, är att eleverna ofta pratar om 

”fundamentalism”, då (antagligen) ett terrordåd har skett.  

Fråga 4: Har ni pratat om fundamentalism i klassen, i så fall under vilken lektion? På vilket 

sätt har det diskuterats och i vilket sammanhang?  

Sammanlagt var det 11% av eleverna som lämnade frågan obesvarad, som antingen inte svarade 

eller som simpelt skrev ”vet inte”. Däremot, var det 28% av eleverna som kan minnas samtalat 

om dessa i skolan. Vissa av eleverna hade pratat om fundamentalism på ”Samhälles lektionen 

och religion! ”Ja, när vi läste om Islam” , ”Religion kopplat till Islam”, ”Det diskuteras när 

det kommer upp oftare på religion och historia” (Elevsvar). 

Det som kan ses i elevernas svar är att det oftast pratas om fundamentalism på religion eller 

samhällslektionerna. I de fall begreppet fundamentalism gås igenom i skolan, verkar det för det 

mesta vara kopplat till utlärningen om Islam.   

Fråga 7: Har fundamentalism ökat eller minskat genom åren?  

Hälften av eleverna lämnade frågan obesvarad, då de blev tillfrågade om de trodde att 

fundamentalism ökat eller minskat. Det var 17% av eleverna som trodde att fundamentalism 

hade ökat genom åren, medan 28% av eleverna ansåg att fundamentalismen minskat. Slutligen 

var det 6% av eleverna som hade svar som kategoriserades som övrigt, svar som dessa är:  

Troligen minskat men ökat i sociala medier och media 

jag tror det minskade först, men ökade när USA gick in i arabvärlden. (krig) 

(Elevsvar) 
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Då hatet gentemot invandrare har ökat på många håll i samband med att 

invandringen har varit så hög, så tror jag att fundamentalismen kommer öka. Detta 

då hatet från strikt religiösa människor ökar pga att de känner sig exkluderade från 

samhället. (Elevsvar) 

Fråga 8: Tror du att man kommer behöva samma kunskaper i framtiden angående 

fundamentalism, som man behöver/gör idag? 

Det var 39% av eleverna som lämnade frågan obesvarade. Sammanlagt var det 28% av eleverna 

som trodde att vi kommer behöva samma kunskaper som finns idag (angående 

fundamentalism), medan det lite 11% av eleverna som inte trodde vi kommer behöva samma 

kunskap om fundamentalism i framtiden. Slutligen var det 22% av eleverna som hade svar som 

kategoriseras som ”övrigt”. Exempel på dessa svar är ”mer förståelse är alltid bra”, ”jag hoppas 

inte de kommer vara så pass relevant så kunskap behövs” och ”religion är onödigt i allmänhet bör 

undervisas som historia” (elevsvar) 

Fråga 9: Anser du att fundamentalism är viktigt för samhället? Ge exempel 

44% av eleverna lämnade denna fråga obesvarade, likt de andra frågorna. Dock var det inga av 

eleverna som ansåg att fundamentalism är viktigt för samhället, medan 56% av eleverna ansåg 

att fundamentalism är oanvändbart för samhället. En av eleverna beskrev att fundamentalism 

”/…/ inte religiöst. Men ur etiska, politiska sammanhang /…/” kan vara användbart. En annan ansåg 

att ”/…/ ingen religiös tro är bra för samhället”. En tredje elev skrev: 

/…/ Ibland lever man i ett samhälle där de tänker annorlunda eller ej har samma 

religion. Därför om man är fundamentalism och lever i ett helt annat kultur och 

samhälle kan leda till krock och bli svårare att trivas och bo där (Elevsvar) 

Fråga 10: Påverkas fundamentalism av samhället? Ge exempel 

Det var snarlikt de andra, där 50% av eleverna lämnade obesvarade frågor. Ungefär 33% av 

eleverna ansåg att fundamentalism påverkas av samhället, medan 6% ansåg att fundamentalism 

inte påverkas. Slutligen var det även ungefär 6% som lämnade svar som inte gick att 

kategoriseras. Svar som dessa är ”Ja det tror jag, men inte på ett bra sätt. Det gör ett redan strikt 

samhälle ännu mer strikt.”, ”Ja om samhället tror på fundamentalism så kommer de som inte tror på 

det tystas ex Saudiarabien” och ”Beror på om de går i skola och träffar andra icke troende” 

(Elevsvar) 

Fråga 11: Påverkas samhället av fundamentalism? Ge exempel  

Sammanlagt var det hälften av eleverna som lämnade frågorna obesvarade, då de inte visste 

vad de skulle svara på frågan ”påverkas samhället av fundamentalism?”. Däremot var det 

ungefär 11% som ansåg att fundamentalism påverkar samhället, medan ungefär 6% av eleverna 
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ansåg att fundamentalism inte påverkar samhället. För övrigt var det 33% av eleverna som gav 

svar som kategoriserades som övrigt. Exempel på svar som dessa är ”konservatism är ju en mildare 

variant av de?”, ”På grund av den stora uppmärksamheten fundamentalism har fått av medier har en 

slags rädsla för fundamentalismen utvecklas” och ”Bara om de får tillräckligt många följare då 

fundamentalister ofta är aggressivare än ’vanligt folk’ ”(Elevsvar) 

 

Fråga 15:  

Gällande denna fråga kan tydliga skillnader i elevernas svar (gentemot fundamentalism delen) 

ses. Till skillnad mot förra sektionen, ses skillnaden då det gäller lämnade obesvarade frågor. 

Sammanlagt var det inga av eleverna som lämnade blanka svar på frågan, ”är terrorism 

någonting du pratar med vänner och familj”. Fortsättningsvis, var det 72% av eleverna som 

pratar om detta ämne med antingen vänner eller familj, 22% av eleverna inte gör det.  

Fråga 16: Är terrorism något som du pratar/diskuterar med dina vänner och/eller familj? På 

vilket sätt och i vilket sammanhang? 

Det var 6% av eleverna som lämnade frågan obesvarad. Det var 61% av eleverna som kan 

minnas att de samtalat om ämnet i klassen, medan 28% av eleverna inte kommer ihåg om 

terrorism har berörts på någon av lektionerna. Slutligen var det även ungefär 6% av elevernas 

svar som föll under kategorin ”övrigt”. Svar som dessa är: ”Återigen om det hänt nått kanske 

man har nämnt pratat kort om det” och ”Efter terrordådet på Drottninggatan exempelvis lyftes 

det på alla lektioner men annars i de samhällsorienterade ämnena” (Elevsvar).  

Fråga 19: Har terrorism ökat eller minskat genom åren?  

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

Fråga 15 Fråga 16 Fråga 19 Fråga 20 Fråga 21

Blanka/Vet ej 0,00% 5,50% 6,00% 16,60% 0,00%

Ja/Ökat 72,20% 61,10% 72,20% 16,60% 89,00%

Nej Minskat 22,20% 27,70% 0,00% 5,50% 0,00%

Övrigt/Händer/Ibland 5,50% 5,50% 22,20% 61,10% 6,00%

Terrorism åk 3 Gymnasiet



41 

 

Totalt var det 6% av eleverna som lämnade obesvarade frågor. Då eleverna fick frågan ”tror du 

terrorism har ökat eller minskat genom åren?”, var det sammanlagt lite 72% av eleverna som 

ansåg att terrorism har ökat, medan ingen av eleverna ansåg att terrorismen hade minskat. 22% 

av elevsvaren kunde kategoriseras som övrigt. 

Fråga 20:  Hur tror du att terrorism kommer att se ut i framtiden? 

Sammanlagt var det ungefär 17% av eleverna som ej besvarade frågan, medan 17% anser att 

terrorism kommer öka i framtiden. Fortsättningsvis, var det totalt 6% som anser att terrorismen 

kommer att minskat. Slutligen var det 61% som gav svar som faller under kategorin ”övrigt”. 

Svar som dessa är: ”värre” (Elevsvar). 

Fråga 21: Påverkar terrorism samhället? Ge exempel 

Totalt var det lite mindre än 90% av eleverna som anser att terrorism påverkar samhället, medan 

lite mer än 10% av eleverna gav svar som klassades som ”övrigt”. Svar som dessa är: ”när 

samhället sprängs”(Elevsvar). 

Övriga svar 

Svar som inte gick att kvantifiera, delas in i teman. Detta för att underlätta och sammanställa 

en övergriplig bild av elevernas enkätsvar.  

Den första delen kommer baseras på de frågor som inte berörts i tabellerna. Det vill säga, de 

frågorna det inte gick att kvantifiera. Det första temat, vilket inte är frekvent förekommande i 

enkätsvaren, är ”okunskap” eller blanka/ vet ej svar. Detta betyder att det finns några elever 

som inte vet eller förstår vad begreppet fundamentalism betyder. Bland dessa svar förekommer 

”vet inte” eller helt enkelt blanka svar, vilket visar på en tydlig okunskap inom ämnet. Detta 

kan bero på att eleverna antingen inte varit delaktiga på lektionen, eftersom andra elever i 

klassen beskriver att de både talat om ämnet på religion och samhällskunskapen.  

Det andra temat som kan ses i elevernas svar är ”icke moderniserad tro”. Ett av elevernas svar, 

var relativt djupgående, då eleven drog djupare analyser om ämnet fundamentalism: ”Enligt mig 

är det en troende som inte moderniserat sin tro utan håller fast i den ursprungliga läran som står i 

exempelvis bibeln eller koranen (beroende på vilken religion då)” (Elevsvar), visar på att eleven 

dragit djupare analyser kring begreppet. Det som gör elevens svar intressant är att eleven 

beskrivit att den troende individen vill försöka behålla sin ursprungliga tro. Precis som Appelby 

och Marty (2004) skriver, så är själva begreppet ”fundamentalism” väldigt löst definierat. Precis 
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som författarna beskrivit, har eleven även definierat ordet fundamentalism som ”behålla sin 

tro”, vilket kan ses ovanstående citat.  

Det tredje temat som kan ses i elevernas svar, är att majoriteten av eleverna anser att 

fundamentalister är ”otroligt religiösa” eller ”extremt religiösa”, vilket framkommer som 

bokstavstrogenhet. Eleverna kopplar fundamentalism till ”extremt troende personer”, varpå det 

nämner IS. Några elever svarade: ”En person som är otroligt troende. (ISIS)”, ”En troende person, 

strikt religiöst (ISIS) och ”Konservativt troende Ex troende i USA eller ISIS” (Elevsvar) 

Ett antal elever kopplar begreppet fundamentalism till någonting som kan anses mycket 

negativt. Det framkommer att eleverna i många fall kopplar begreppet till Islam och att 

fundamentalism är en form av radikalism. Då en av eleverna fick frågan ”påverkas 

fundamentalism av samhället?”, gav en av eleverna följande svar: ”Ja om samhället tror på 

fundamentalism så kommer de som inte tror på det tystas av ex saudiarabien” (Elevsvar). Följande 

värderingar kan ses på följande fråga, ”påverkas samhället av fundamentalism?”. Även på 

denna fråga kan svaret kopplas till Islam, då samma elev som gett ovanstående citat även gett 

svaret: ”bara om det får tillräckligt många följare då fundamentalister ofta är aggressivare än ”vanligt 

folk” (Elevsvar). Exempel som dessa antyder på en islamofobi, där svar som ”skäggiga muslimer 

först och sedan även skolskjutningar och ibland det som sker i Nordirland osv” (Elevsvar), på frågan 

”vad tänker du på när du hör ordet terrorism?”. 

Det som framkommer i elevernas svar är att eleverna kopplar samman begreppet 

fundamentalism och terrorism. Det kan tydligt ses att eleverna kopplar begreppet 

fundamentalism till Islam, då flertalet elever beskriver att begreppet nämnts och samtalats i 

samband med lektioner om Islam,”Religion, kopplat till Islam” (Elevsvar). 

Det andra temat är våldshandlingar, vilket innebär att eleverna, liknande första temat, 

sammankopplat Islam till våldshandlingar. Som ovanstående citat, kan man se att det finns en 

tydlig koppling mellan individer med muslimsk bakgrund och terrordåd.  
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5.3 Resultatsammanfattning 

För sammanfatta studiens resultat görs nedan en återkoppling till studiens huvudsakliga 

frågeställningar.  

Vilken diskurs har eleverna kring begreppen fundamentalism och terrorism, utifrån 

enkätsvaren? 

Denna del kommer byggas på två större frågor från enkäten. Dessa frågor är: (a) Vad tänker du 

på när du hör ordet Fundamentalism?”, samt (b) ”Vad tänker du på när du hör ordet 

Terrorism?”. Valet av frågor grundar sig ur att det i dessa frågor framkommer om eleverna vet 

vad begreppen fundamentalism och terrorism betyder, eftersom frågorna är öppna och tillåter 

eleverna utrymme att resonera.  

Tabellerna är uppbyggda på sådant sätt, att den visar en sammanställning av elevernas 

kunskaper inom området. Spalten ”elever (blanka)” syftar på de frågor (se ovan) som lämnats 

blanka. Spalten ”elever (svarat), syftar på den totala mängd elevsvar som går djupare än ”jag 

vet inte” och blanka svar. Dessa svar behöver inte vara korrekt resonerade, utan är svar som 

gissningar och liknande. Den sista spalten ”elever (kunskap)” åsyftar de givna elevsvar som 

bedöms visa kunskap, således när eleverna visar på kunskap om begreppen. Detta kan vara i 

form av kända exempel (terrorism= 9/11) eller djupare resonemang kring begreppen.  

Skola 1 – Urban skola 

Årskurs 9. 

Ämne Blanka svar Svarat Kunskap 

Fundamentalism 28 5 2 

Terrorism 4 29 26 

 

Det som blir framkomligt vid granskning av svaren, är att eleverna inte visar på någon eller 

någon större kunskap om området och begreppet fundamentalism. Sammanlagt var det 28 av 

totalt 33 elever, som inte besvarade frågan. Det mest förekommande svaret var antingen, ”jag 

vet inte” eller att eleverna lämnade frågan blank. Däremot, var fem elever som besvarade 

frågan, varav två svar visade på djupare kunskap. Svar som dessa är: 

Jag tror att fundamentalism innebär att ’man gör det rätta’ för religionen, att man 

följer ’reglerna’ och laganna av sin tro. Man uträttar saker och ting eftersom att 

man kommer komma nämre gud/ Allah. I fundamentalism tror man att gör det rätta 

(Elevsvar) 
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jag vet inte vad det betyder men skulle nog tro att det handlar om hur en religion 

grundades/ hur en person blir religiös (Elevsvar) 

I kontrast till elevernas kunskap om fundamentalism, hade eleverna betydligt mer kunskap om 

terrorism. Det var sammanlagt 29 elever som besvarade frågan, medan endast fyra elever valde 

att inte besvara frågan. Dessa svar var enbart lämnade blanka. Däremot var det 26 av de 29 

givna svaren, som klassades innehava djupare kunskap.  

Det blir tydligt från elevernas svar att eleverna mestadels kopplar samman terrorism med IS 

(Daesh) eller olika terroristgrupper. Det förekommer även en främlingsfientlighet i vissa av de 

givna svaren eleverna gav. Det mest frekventa som sticker ut i svaren är användningen av orden 

”invandrare” eller ”mellanöstern”, samt att detta kopplas samman med terrordåd och 

självmordsbombning. Detta kan ses i följande svar:  

Jag tänker på folk som självmordsbombar och dödar ofrivilliga människor vilket är 

hemskt. Jag tänker också IS. Jag tänker också på att det är mest människor som 

härstammar från mellanöstern. (Elevsvar) 

Katastrofer, hemska händelser, invandrare som bombar sig själva. Araber som 

attackerar. (Elevsvar) 

Skola 2 – Skola i mindre urbaniserat område 

Årskurs 9. 

Ämne Blanka svar Svarat Kunskap 

Fundamentalism 6 12 7 

Terrorism 1 17 13 

 

Sammanlagt var det sex elever som inte besvarade frågan, dessa elever lämnade obesvarade. 

Däremot var det 12 elever som svarade på frågan, varav sju elever visste vad fundamentalism 

var. De elever som svarade på frågan med antingen gissningar eller antaganden, gav svar som: 

Slutligen var det sju elever som hade kunskap om begreppet fundamentalism. Mestadelen av 

dessa elever gav svar, som antydde på att de har en djupare kunskap angående området. Några 

av eleverna gav svar som: ”olika ideologier” och ”Religion, det är ex på Islam och kristen strikta 

religioner” (Elevsvar) 

Det som blir tydligt när man granskar resterande svar givna av dessa elever, är att det är kopierat 

från nätet. Två elever gav svar som är direktplockade från nätet, vilket blev tydligt då sökandet 

av citatet gav utslag på Google. Dessa svar är:  
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Återvändandet till vad man uppfattar som en religions eller ideologis 

grundläggande och ursprungliga lära. (Elevsvar) 

fundamentalism är ett återvändande till vad man uppfattar som en religions eller 

idiologis grundläggande och ursprungliga lära, och utgör ett avståndstagande från 

upplevda kompromisser förorsakade av moderna religiösa, etiska vetenskapliga 

politiska ideer. (Elevsvar) 

Även här var det tydligt att eleverna hade betydligt mer kunskap om terrorism än 

fundamentalism. Frågan som ligger till grund för övre tabell är: ”Vad tänker du på när du hör 

ordet terrorism?”. precis som förra frågan, så ger denna öppna frågan en större inblick i 

elevernas kunskaper angående området.  

Det var sammanlagt 17 elever som besvarade frågan, medan en elev valde att inte besvara 

frågan. Av de 17 som svarade på frågan, var det sammanlagt 13 elever som gav resonabla svar 

på frågan. De elever som besvarade frågan, men som inte visade på någon större kunskap, gav 

svar som exempelvis: ”Vita medelåldersmän som begår massmord” (Elevsvar åk 9). Övriga svar 

som tyder på djupare kunskap kan exemplifieras av följande citat: 

nån muslim typ som ska självmordsbomba någonstans. Kan dock vara svenska, 

men man ha ju hört mest av IS (Elevsvar) 

folk som ifrågasätter samhället med för grova medel (Elevsvar) 

Årskurs 8. 

Ämne Blanka svar Svarat Kunskap 

Fundamentalism 6 2 2 

Terrorism 0 8 4 

 

Utifrån elevernas enkätsvar, framkom det en varierande mängd kunskap kring begreppet 

fundamentalism. Sammanlagt var det sex stycken blanka svar eller svar som var besvarade med 

”vet inte”. Fortsättningsvis, var det två elever som hade svarat på frågan om ”vad tänker du på 

när du hör ordet fundamentalism?”, varav dessa två elever även hade relativ kunskap om 

begreppet. Dessa svar var ”Väldigt noga/ noggrant tro” och ”att man tror på något väldigt mycket 

t.ex inom religion”. (Elevsvar) 

Utifrån enkätsvaren i årskurs 8, framkom att det är en varierande mängd kunskap bland 

eleverna. Sammanlagt var det åtta elever som besvarade frågan, medan hälften av dessa svar 

hade djupare tyngd. De svar som inte visade på djupare kunskap, var svar som var kopplade till 

stereotypiska antaganden (se citat nedan). Av de svar som ansågs ha djupare grund, förekommer 
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svar som: ”Folk/ folkgrupper som bombar, dödar och förstör i samhället” och ”Jag tänker på krig och 

människor som inte mår bra. Man dödar andra människor” (Elevsvar). 

Det förekommer i elevernas svar att det finns en form av islamofobi, detta då många av eleverna 

har benämnt folk med annan härkomst som svar på frågan ”vad tänker du på när du hör ordet 

terrorism?”. Exempel på dessa svar är: ”tänker på mord, araber”, ”araber” och ”araber och muslimer” 

(Elevsvar). 

Årskurs 7. 

Ämne Blanka svar Svarat Kunskap 

Fundamentalism 5 7 7 

Terrorism 1 12 8 

 

Totalt var det fem elever som inte besvarade frågorna, dessa svar var antingen irrelevanta eller 

ej besvarande, därför hamlar dessa svar under ”blanka svar”. Svar som ansågs irrelevanta, var 

rena gissningar. Exempel på svar som dessa är: ”Att man funderar på nåt kanske jag vet inte” 

(Elevsvar) 

Fortsättningsvis, var det sju det vill säga, mer än hälften av eleverna som relativt god kunskap 

om begreppet fundamentalism. Svar som dessa är: ”att man tror på något mycket och följer det”, 

”Religion t.ex. göra allt som står i den ”heliga boken/ böckerna” (Elevsvar). 

Det som blir tydligt då elevsvaren för de olika delarna jämförs, är att eleverna har betydligt 

mycket mer kunskap om terrorism än fundamentalism. Nästintill alla elever gav svar på ” vad 

de tänker på när de hör ordet terrorism”. Utav de 12 elevsvaren, var det sammanlagt åtta 

elevsvar som antydde på en djupare förståelse. Några av de svaren som inte visade djupare 

kunskap är: ”Att folk gör terrordåd och attackerar stora folkmassor”, ”Jag tänker på krig och människor 

som inte mår bra. Man dödar andra människor” och ”Folk/ folkgrupper som bombar, dödar och förstör 

i samhället” (elevsvar). 

Skola 3 (Gymnasieskola) 

Årskurs 3.  

Ämne Blanka svar Svarat Kunskap 

Fundamentalism 0 17 10 

Terrorism 0 17 15 
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Utifrån elevernas enkätsvar framkom det tydligt att det är en relativt stor mängd av elever som 

har djupare kunskap om området fundamentalism. Sammanlagt var det 17 elever som besvarade 

frågan ”vad tänker du på när du hör ordet fundamentalism?”, varav tio elever visade på djupare 

kunskap. Denna kunskap bedöms utifrån att eleverna visar både på kunskap angående religiöst 

motiverad terrorism som kan ses i exemplet med ISIS; men även med religiös fundamentalism 

där eleven förklarat att de är strikt religiösa, väldigt religiösa. De svar som visade på djupare 

kunskap är: 

någon som är strikt religiösa eller väldigt religiös”, ”En person som är otroligt 

troende (ISIS).”, ”en religiös människa som är extremt troende. (Elevsvar)  

Enligt mig är det en troende som inte moderniserat sin tro utan håller fast i den 

ursprungliga läran som står i exempelvis bibeln eller koranen (beroende på vilken 

religion då). (Elevsvar) 

Elevernas enkätsvar visar på djupare kunskap inom ämnet terrorism. Sammanlagt var det 17 

elever som besvarade frågan ”vad tänker du på när du hör ordet terrorism?”, varav 15 elever 

visade på djupare kunskap. De svar som visade på djupare kunskap är:  

En eller flera personer som utför en dödlig handling i offentligheten med mål att 

döda och skada. (Elevsvar) 

terrorism kan ofta kopplas till Islam pga media, och pga de aggresiva sättet vissa 

fundamentalister framför sin agenda. (Elevsvar) 

Årskurs 1. 

Ämne Blanka svar Svarat Kunskap 

Fundamentalism 0 24 8 

Terrorism 0 23 9 

 

Utifrån elevernas enkätsvar, framkommer det att eleverna har bristande kunskap inom området. 

Av den totala summan elever, var det åtta elever som visade på djupare kunskap om begreppet 

religiöst motiverad terrorism och religiös fundamentalism. Svar som dessa är:  

Att man följer vad som står. En dålig ursäkt för att få uträtta moraliskt felaktiga 

handlingar. Drar paralleller till Islamism och exempelvis IS. Det är som om jag 

skulle följa vartenda ord i bibeln bara för att jag är konfirmerad (Elevsvar) 

Att man är väldigt trogen och är väldigt bokstavlig tro. Får exempel att göra precis 

vad som står i bibeln utan att tänka. Tänker också ofta på ISIS och hur deras 

medlemmar agerar (Elevsvar) 

Bokstavstroende religiösa personer som lever exakt enligt sin religions regler 
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Jag kopplar ordet till två betydelser. Den första är kopplat till begreppet ’reasoning 

from first principles’. Det är dock nog inte den vanliga definitionen. Annars tänker 

jag på religiös fundamentalism. Med utgångspunkten att X är en helig bok skriven 

direkt av gud/en gud är det naturligt att lyda varje ord i den till punkt och pricka. 

Fundamentalism i mina ögon är när en religiös person godtar sin heliga bok och 

sedan lever och handlar utefter de logiska slutsatser som kan dras av den 

(Elevsvar) 

Utifrån elevernas enkätsvar, framkommer det att eleverna har bristande kunskap inom området. 

Utav den totala mängden elevsvar, var det sammanlagt nio elevsvar som visade på djupare 

kunskap. Svar som dessa är:  

Att någon eller flera personer begår hemska brott, t.ex som skjutningar, 

bombningar. I stora städer men också i småstäder. (Elevsvar) 

Extremister som våldsamt ger sig på människor som inte bär samma tankar 

(Elevsvar) 

Angrepp på fiendens civila med målet att sprida skräck och skapa kaos. Den 

vanligaste sortens terrorism idag utöver guerillakrig i enstaka länder är den 

terrorism bedriven av troende är fundamentalistiska islam. Dessa grupper tänker 

jag på i koppling till ordet terrorism (Elevsvar) 

Om, och på vilka sätt berörs begreppen fundamentalism och terrorism i skolan, utifrån 

enkätsvaren?  

Skola 1 (Högstadieskola)  

Årskurs 9. 

Ämne Berört i klassen Ej berört i klassen 

Fundamentalism 3 30 

Terrorism 19 14 

 

Då enkäterna granskats, framkommer det tydligt att lite mindre än hälften av eleverna tror sig 

diskuterat ämnet terrorism istället för fundamentalism. De elever som kan minnas ha diskuterat 

fundamentalism i skolan, tror sig gjort detta under SO-lektionerna, dock var majoriteten av svar 

elever som inte anser sig berört ämnet i skolan, exempelvis ”nej det har vi inte” och ”vet inte” 

(Elevsvar). Däremot beskrev över hälften av eleverna att ämnet terrorism hade diskuterats i 

skolan/undervisningen. Eleverna som ansåg sig diskuterat ämnet terrorism, beskrev att det 

oftast var/är i samband med terrordåd som ämnet diskuteras. Majoriteten av eleverna förklarade 

att i samband med terrordådet i Stockholm, var det många lärare som berörde och lyfte ämnet i 

skolan och på diverse lektioner. 

Ja det har vi och under SO när det gäller geografi eller religion 
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Om det har tagits upp så är det dagen efter en attack och det spelar ingen roll 

vilken lektion 

jag kommer inte ihåg om det var nån speciell lektion. Men typ när det precis hänt 

kanske läraren tar upp det och säger ’usch, va hemskt’ eller något liknande. 

(Elevsvar) 

Inte så att vi ägnat en lektion åt terrorism, men ibland i SO:n har det kanske 

’kommit upp’ typ. (Elevsvar) 

Det är påtagligt utifrån elevernas svar att det inte lagts större tyngd på att diskutera terrorism 

som ämne, utan att lärarna mestadels bara lyft ämnet då det skett ett attentat, berättat om vad 

som skett, samt framhållit hur hemskt det är.   

Skola 2 (Högstadieskola) 

Årskurs 9. 

Ämne Berört i klassen Ej berört i klassen 

Fundamentalism 6 12 

Terrorism 7 11 

 

Utifrån elevernas svar, kan det uppmärksammas att hälften av klassen har diskuterat ämnet 

fundamentalism i skolan. Det framkommer i elevernas svar att det ofta adresseras under flertalet 

olika lektioner. Svar som tyder på detta är: ”Religion, Svenska och kanske Historia”, ”Lite på 

religionen”, ”Vi har pratat om folk som följer saker utan att tänka t.ex ISIS och Nazister” och ”Lite på 

historian” (Elevsvar åk 9). 

Däremot, var det enbart 7 av 18 elever som känner att de diskuterat terrorism i skolan. Utifrån 

elevernas svar är de inte fullt säkra när och vart de har berört ämnet, men eleverna kan minnas 

att de berört ämnet. En elev gav svaret: ”Ja antagligen men jag vet inte när” (Elevsvar åk 9). 

De fåtal elever som kommer ihåg vart och på vilken lektion de berört ämnet terrorism, gav 

svaren: ”Samhällen. När det nyligen hänt något”, ”Typ religion kanske inte så mycket dock”, samt ”Ja 

So-lektionerna” (Elevsvar åk 9). 

Årskurs 8. 

Ämne Berört i klassen Ej berört i klassen 

Fundamentalism 0 8 

Terrorism 5 3 

 

Utifrån elevernas svar, var det ingen av eleverna som ansåg att de hade berört ämnet 

fundamentalism i klassen eller under någon lektion. Det som blir tydligt utifrån dessa svar är 
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att detta ämnet inte tas upp i klassen förrän eleverna går i åk 9.  Däremot, var det ungefär en 

tredjedel av eleverna som hade diskuterat ämnet terrorism i klassen. Eleverna beskrev att de 

pratar om ämnet terrorism, då någonting aktuellt hänt runt om i världen. Några av eleverna 

svarade: 

Ja, när det har varit något terrordåd pratas det om på RT  

Vi har pratat om terrorism under Historian Amerikanska revolutionen 

samhälle lektionerna. Även på RT när vi går igenom vad som hänt i världen 

(Elevsvar åk 8) 

Många av eleverna beskriver att de brukar adressera detta ämne under RT, då de pratar om 

aktuella händelser. RT är en förkortning för ”resurs tid”, vilket är en tid avsett för att lärarna 

ska kunna samtala med eleverna.  

Årskurs 7. 

Ämne Berört i klassen Ej berört i klassen 

Fundamentalism 0 13 

Terrorism 5 8 

 

Utifrån elevernas svar är det uppenbart att eleverna inte diskuterat religiös fundamentalism och 

religiöst motiverad terror med läraren. Det var ingen av eleverna som kunde minnas att de hade 

diskuterat ämnet fundamentalism under någon lektion. Därför var majoriteten av svaren 

antingen lämnad blanka eller besvarade med ”vet ej”. Däremot framkom det att det hade blivit 

en felkälla, då läraren hade diskuterat eller berättat innebörden av begreppet fundamentalism. 

Därför gav två (endast två elever av 13) följande svar:  

Ja, när vi fick pappret (Elevsvar) 

Vi har inte pratat om det förens idag då vår lärare hade skrivit ’fundamentalism: 

tror stenhårt på något och följer utan att tveka t.ex inom religion’ på tavlan och gav 

oss detta häftet (Elevsvar) 

Det blev dock tydligt, då de andra frågorna angående fundamentalism var lämnade blanka, att 

eleverna inte hade någon kunskap om ämnet. Däremot, var det fem elever som ansåg att de hade 

diskuterat ämnet terrorism i klassen. Några av eleverna minns att de samtalat om terrorism på 

samhällslektionerna, medan en av eleverna minns att de samtalat om ämnet terrorism mycket 

tidigare. Ett exempel på detta är: ” Vi pratade om det på många lektioner när det hände i 

Stockholm”(elevsvar). Andra elever minns att de samtalat om ämnet då terrordådet i Stockholm 
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inträffade. Det framkommer i elevernas svar att de samtalar mycket om ämnet, på flertals olika 

lektioner, då en händelse inträffat.  

Skola 3 (Gymnasieskola) 

Årskurs 3. 

Ämne Berört i klassen Ej berört i klassen 

Fundamentalism 6 14 

Terrorism 12 8 

 

Utifrån elevernas enkätsvar, framkommer det att vissa elever inte anser berört ämnet i skolan 

eller i klassen. Av den totala mäng elevsvar, det vill säga 20, var det sammanlagt sex stycken 

elever som ansåg att de berört begreppet fundamentalism i skolan, vilket påvisar att de andra 

14 eleverna kanske inte tycks minnas detta. Fundamentalism (enligt elever) ”/…/ diskuteras när 

det kommer upp oftare på religion och historia” (Elevsvar åk 3) 

Däremot var det betydligt mer elever som ansåg att de berört ämnet terrorism i klassen och på 

skolan. De lektioner där ämnet har lyfts är: ”religion kopplat till islam”, ”Återigen om det hänt 

nått kanske man har nämnt pratat kort om det” och ”idrott och samlevnad” (Elevsvar). 

Årskurs 1. 

Ämne Berört i klassen Ej berört i klassen 

Fundamentalism 2 22 

Terrorism 15 9 

 

Utifrån elevernas enkätsvar, framkom det att begreppet fundamentalism inte berörs frekvent i 

skolan. Av den totala mängden elever, det vill säga 24, var det sammanlagt två elever som kan 

minnas att lärarna berört ämnet fundamentalism i klassen och skolan. Utifrån elevsvaren så 

framkommer det att eleverna diskuterat ämnet i klassen, dock har eleverna (i enkäten) ej 

beskrivit under vilka lektioner ämnet lyftes. Ett exempel på detta är: ”I klassen diskuterar vi 

dock detta mindre än vi gör hemma.” 

Däremot, kan det tydligt uppmärksammas att eleverna (utifrån enkäterna) berört ämnet 

terrorism betydligt mycket mer i undervisningen. Av den totala summan elever som svarade på 

enkäten, var det sammanlagt nio elever i klassen som gav djupare svar på frågan. Lektioner då 

ämnet terrorism berörts är: ”samhälle” och ”Ja inom religionen. Vi har pratat om vad det är och vad 

det innebär” (elevsvar åk 1).  
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Om, och på vilket sätt skiljer sig utlärningen av begreppen fundamentalism och terrorism åt 

mellan de deltagande skolorna? 

Skillnaden mellan skolorna är den mängd de valt att beröra ämnet fundamentalism och 

terrorism, vilket framgick i elevernas enkätsvar. För skola 1, framkommer det i enkäterna att 

lärarna inte har berört ämnet i skolan, det samma gäller för skola 3. Den skola som sticker ut ur 

mängden dock, är skola 2. Detta beror på att eleverna hade relativt god baskunskap kunskap 

om både fundamentalism och terrorism vilket tycks bero på att lärarna har ansett det tillräckligt 

viktigt för att beröra i skolan. 
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6. Diskussion 

Studiens avslutande kapitel utgörs av en resultatdiskussion samt studiens slutsatser. 

Resultatdiskussionen struktureras utifrån tre, i studien, framkomna övergripande teman: 

Sammanblandning av begreppen terrorism och fundamentalism, vaga uppfattningar om 

fundamentalism samt skillnader och likheter mellan skolorna.  

6.1 Resultatdiskussion 

Sammanblandning och sammankoppling av begreppen terrorism och fundamentalism 

Utifrån studiens resultat framgick att eleverna överlag har en oklar bild kring begreppet 

fundamentalism, och i de fall de har en uppfattning mer än sällan sammankopplar det med 

begreppet terrorism och i synnerhet terrordåd såsom det på Drottninggatan i Stockholm. Vidare 

var det fler elever som hade en tydlig uppfattning kring begreppet terrorism. 

Trots denna skillnad mellan elevernas diskurser kring ämnet finns det dock en tydlig 

beröringspunkt mellan dem som bekräftar den, i studiens inledning, uppställda hypotesen kring 

att elever sammankopplar begreppen fundamentalism och terrorism. Vidare beskrevs i 

hypotesen att denna sammanblandning kunde vara relaterad till förekomsten av islamofobi.  

Utifrån den sammanlagda mängden elevsvar som sammanställdes, var det 21% av svaren som 

inriktades mot islam eller individer med annan härkomst, då eleverna fick frågan ”vad tänker 

du på när du hör ordet terrorism?”. Majoriteten av de negativt laddade svaren var mot Islam 

och muslimer, vilket blir tydligt i svar som dessa: 

Jag tänker på någon arab från IS som dödar massa människor för uppmärksamhet 

(Elevsvar) 

katastrofer, hemska händelser, invandrare som bombar sig själv, araber som 

attackerar. (Elevsvar) 

Jag tänker på folk som självmordsbombar och dödar ofrivilliga människor /…/ 

(Elevsvar)  

Jag tänker också på IS. Jag tänker också på att det är mestadels människor som 

härstammar från mellanöstern (Elevsvar) 

Dessa svar är bara en liten mängd av den totala mängd negativt laddade svar, däremot finns det 

de svar som är aningen mer riktade mot stereotyper. Detta kan ses i svar som: 

Något dåligt om de mörkhyade, typ ett krig, när man gör ett brott där man vill bara 

ha uppmärksamhet t.ex när en person kör på andra människor och inte har någon 

anledning till att göra så. (Elevsvar) 
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Bomber, mellanöster, massmord (Elevsvar) 

en man med svart skägg med ett vitt skynke på sig (Elevsvar) 

/…/ Is och folk som bombar sig själva medans de skriker Allahu akbar!!! 

(Elevsvar) 

ett brott, invandring (?) (Elevsvar) 

Det blir tydligt i elevernas svar, att de ger utryck för en stereotypisk diskurs kring terrorism och 

i synnerlighet innebörden av Islam. Det kan argumenteras att ett av skälen till detta kan vara att 

eleverna har blivit utsatta för en missvisande bild av islam utifrån vad som bland annat 

presenteras i den västerländska mediala diskursen. Precis som Romelin (2018) skriver, så 

framgår det i forskning att det finns en vinklad bild angående Muslimska stereotyper i de flesta 

filmer som produceras i nutiden. Då man granskar många hollywoodfilmer, blir det tydligt att 

det ges en felaktig bild eller porträttering av religionen islam. Eftersom elever i vardagen utsätt 

för media, filmer, serier, där muslimer oftast har rollen som antagonist, kan det finnas en 

koppling mellan den ändå relativt höga mängd islamofobi som kan ses i elevernas svar.  

Majoriteten av elevernas svar angående terrorism, är inriktade på IS och mellanöstern. Det som 

också blir framkomligt i elevernas svar är att eleverna ofta sammankopplar IS med religiös 

fundamentalism. Detta kan ses i svar som: ”En person som är otroligt troende. (ISIS)”, ”En 

troende person, strikt religiöst (ISIS)” och ”Konservativt troende Ex troende i USA eller ISIS” 

(Elevsvar). Utifrån elevernas svar framkommer det att lärarna brukar lyfta ämnet i samband 

med terrordåd som inträffat, men att lärarna inte berört ämnet mycket djupare än så. Dock 

framkom det att en av skolorna (skola 2, åk 7–9) hade berört både ämnet fundamentalism och 

ämnet terrorism.  

 

För att förhindra att islamofobi och diskriminering, är det viktigt att beröra ämnet för att undvika 

att eleverna bygger sig en felaktig uppfattning om exempelvis Islam. Detta är inte endast viktigt 

för sammanhållningarna i klasserna, utom som Romelin (2018) fastställer, att muslimers 

självbild kan påverkas negativt. Detta framkommer även i arbetet, då några av eleverna (med 

muslimsk bakgrund) inte tycker att deras framställning i media och liknande är rättvis. Ifall 

eleverna i klasserna har en missuppfattad bild av Islam, så kan detta drabba de muslimska 

eleverna och på så sätt förstärka deras redan existerande negativa tankar.  

 

Vaga uppfattningar om fundamentalism 
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Även det faktum att många av eleverna uppvisade en svag uppfattning kring begreppet 

fundamentalism kan problematiseras. Genom att de inte har en klar diskurs kring 

fundamentalism som kan kontrastera diskursen där fundamentalism och terrorism 

sammankopplas (i synnerhet relaterat till islam), finns en risk att den förekommande diskursen 

får spridning och fäste i en större krets av unga individer i Sverige. Denna risk kan även sägas 

stärkas av att lärare, med få undantag, inte i någon särskild omfattning tycks ha diskuterat 

begreppet fundamentalism med eleverna; vilket gör att konstruerandet av diskurser överlåts till 

diskussioner mellan eleverna, mediekonsumtion samt diskussioner i exempelvis hemmet.  

I ett segregerat samhälle med ökande islamofobi, elever som antingen har svag uppfattning 

kring begreppet fundamentalism eller sammankopplar det med (muslimska) terrordåd samt 

mediabilder som förstärker denna diskurs tycks det därför ytterst angeläget att lärare följer 

beskrivningarna i läroplanen om att arbeta med ”aktiva insatser” (Lgr11) för att motverka olika 

alla former av intolerans. Utifrån rollen som en ledarfigur för unga människor är ett inte orimligt 

resonemang att lärare kan ha ett betydande inflytande på elevernas diskurser i många frågor, 

inkluderat de kring terrorism och fundamentalism. Som tidigare beskrivits har lärarna möjlighet 

(om än inte skyldighet) att föra diskussioner i skolverksamheter kring terrorism och 

fundamentalism. Om ämnet inte berörs finns risk att det skapas och förstärks en islamofobisk 

och främlingsfientlig diskurs, vilket blev tydligt i den utförda enkäten. Det var många elever 

som kopplade samman terrorism med mellanöstern, vilket kopplas till islam.  

En annan intressant infallsvinkel utifrån ett diskursperspektiv är huruvida lärarna även lyfter 

frågan om begreppet terrorism i samband med dåd som begåtts av gärningsmän med 

västerländsk bakgrund. Detta är inget som denna studie har undersökt direkt, dock kan det 

utifrån det utifrån de exempel som angivits på tillfällen där terrorism lyfts, intolkas att detta 

främst sker vid terrordåd begångna av muslimska terrorister såsom Drottninggatan et cetera. 

Finns en sådan skevhet är även detta en faktor som påverkar elevernas diskurs och förståelse 

kring begreppet terrorism. Troligtvis är detta inget medvetet och aktivt val av lärarna, utan 

möjligen en effekt av den bredare samhällsdiskursen i exempelvis media kring olika våldsdåd 

och vad som beskrivs som terrorism och inte. Exempelvis beskrevs inte skolattacken i 

Trollhättan som ett terrordåd i media, trots att motivet enligt gärningsmannens efterlämnade 

anteckningar var riktat mot ”samhället och invandringen” och att han enligt förundersökningen 

aktivt valde att attackera mörkhyade individer och lämnade ljushyade ifred (Svt nyheter, 2015). 
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Däremot har såväl bombdådet i Stockholm 2010, som attacken på Drottninggatan 2017 som 

terrordåd utförda i Islamiska statens namn.  

Kopplat till resonemanget kring skapandet av en diskurs där terrorism och fundamentalism 

sammankopplas och sammanblandas bör även några ord sägas om ”IS” eller utskrivet 

”Islamiska staten”. Genom att islam inkluderas i det namnet finns en överhängande risk att det 

kan bidra till en begreppssammanblandning och sammankoppling. Detta har exempelvis angetts 

som en anledning till att vissa, till exempel Sveriges förra utrikesminister Margot Wallström 

valt att benämna denna organisation som ”Daesh” istället, då det inte alls har samma språkliga 

koppling till religionen islam som religion.  

Skillnader och likheter mellan skolorna 

Utifrån enkäterna blev det tydligt att det förekommer en skillnad mellan de tre skolorna. Skola 

2 (vilket är en mindre urbaniserad skola) hade berört ämnet fundamentalism och terrorism mer 

under elevernas skolgång gentemot eleverna på de andra skolorna, vilket framkom i enkäterna. 

Det är mycket svårt att försöka fastställa en anledning till varför denna skola har valt att beröra 

ämnet, och inte de andra. Däremot, finns möjligheten att det diskuterats mer ingående då nyliga 

terrorincidenter inträffat och ämnet blivit mer aktuellt. Det står det tydligt i läroplanen att vissa 

punkter som kan kopplas till utlärandet av dessa två punkter, vilket är en underliggande indirekt 

tolkning av den text som framförts av Skolverket. Det är upp till läraren att själv betänka vad 

de vill beröra i sin undervisning, utifrån de mål och innehåll som skall läras ut. Även om det 

inte uttryckligen står att läraren har skyldighet att lära ut angående terrorism och 

fundamentalism, finns det flera punkter som visar att det är möjligt för läraren att undervisa om 

ämnet, utan att avvika från Lgr11 eller Lgy11. Detta kan möjligtvis vara en förklaring till 

skillnaden mellan skolorna, det vill säga att enskilda lärare på en skola beslutat sig att spendera 

lektionstid för att diskutera ämnet medan andra valt att inte göra det.  Under kategori ”Religion 

och Samhälle” (Skolverket, 2018), finns det ett mål som tydligt påvisar att lärare kan lära ut 

angående ämnet utan att gå ifrån de företeelser som står i läroplanen.  

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser. 

Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett 

kritiskt förhållningssätt. Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska 

samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på 

jämställdhet. (Skolverket, 2018, s. 219) 

Citatet kan tolkas som att undervisning om fundamentalism och terrorism är något som skolan 

och lärarna skulle kunna göra. ”Politiska skeenden och konflikter” som beskrivs i Lgr 11, är 
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någonting som lätt kan sammankopplas till ämnet terrorism, men även fundamentalism.  I 

Lgr11 angående religion, finns det inte heller något skrivet angående undervisning om 

fundamentalism och terrorism, men det ges tolkningsutrymme för att kunna bedriva 

undervisning och fundamentalism och terrorism. Eftersom terrorism är ett mycket aktuellt 

samtalsämne för tillfället, så är de, kan det vara viktigt att samtala med eleverna angående detta 

ämne. 

6.4 Slutsatser och praktiska implikationer 

Slutsatserna av detta arbete är att eleverna i de undersökta svenska skolorna sammankopplar 

och associerar begreppen fundamentalism och terrorism med varandra, i en diskurs där båda 

dessa begrepp nära anknyts till islam och mellanöstern. Således kan studien i konklusion sägas 

bekräfta såväl studiens hypotes som de i tidigare forskning, beskrivna idéerna om ett 

förekommande ”vi-och-dem-perspektiv”, islamofobi samt kanske mest intressant, Saids (2003) 

teori om Orientalism. Det vill säga, idén om att negativa schablonuppfattningar om ”orienten” 

skapas och upprätthålls i väst, i denna studie uttryckt genom att unga människors första 

associationer till fundamentalism och terrorism i många fall var kopplade till muslimer, islam 

och mellanöstern. 

Sverige är ett land präglat av såväl mångkultur med en växande muslimsk befolkning, som 

segregation och utanförskap. Därför är en stark implikation från denna studie till aktiva lärare 

och annan personal i svenska skolor, att nogsamt följa Lgr11s beskrivningar kring att 

genomföra ”aktiva insatser” för att bemöta ”främlingsfientlighet och intolerans”. På detta sätt 

kan lärarna bidra till att skapa ”förståelse för den kulturella mångfalden inom landet” (Lgr11). 

I enkäten framkom även att tillfällen då deras lärare under lektionstid lyfter och resonerar kring 

dessa begrepp är begränsade till tidpunkterna strax efter uppmärksammande terrordåd i Sverige 

eller Europa. Gällande begreppet fundamentalism kan det vara av betydelse att lärarna lyfter 

detta till diskussion även i andra sammanhang så att elevernas diskurs kring det begreppet inte 

endast är kopplat till situationer då det är begreppet terrorism som diskuteras. Detta är inte 

endast viktigt för att minska främlingsfientlighet och islamofobi, utan även för att undvika att 

diskursen i skolmiljön och klassen bidrar till att försämra muslimska elevers självbild och 

därmed ytterligare förstärker segregationen och uppdelningen i ”vi-och-dem” i det svenska 

samhället. 
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Bilagor 

 

1. Enkät högstadiet 7–9 

Årskurs: 

Kille  Tjej       

1. Vad tänker du på när du hör ordet fundamentalism? Ge exempel 

 

2. Vad innebär fundamentalism för dig? 

 

3. Är fundamentalism något som du pratar/diskutera med dina kompisar och/eller familj? 

 På vilket sätt och i vilket sammanhang? 

 

4. Har ni pratat om fundamentalism i klassen, i så fall under vilken lektion? 

 På vilket sätt har det diskuterats och i vilket sammanhang? 

 

5. Vilken bild ges av sociala medier/ media om fundamentalism? 

 

6. Vilken källa anser du vara bäst för att få information? 

 

7. Har fundamentalism ökat eller minskat genom åren? 

 

8. Tror du att man kommer att behöva samma kunskaper i framtiden angående 

fundamentalism, som man behöver/gör idag? 

 

9. Anser du att fundamentalism är viktigt för samhället? Ge exempel 

 

10. Påverkas fundamentalism av samhället? Ge exempel 

 

11. Påverkas samhället av fundamentalism? Ge exempel 

 

 



 

 

12. Vad tänker du på när du hör ordet terrorism? Ge exempel 

 

• Vad innebär terrorism för dig? 

 

13. I vilket sammanhang har du hört/stött på ordet, Terrorism? 

 

14. Är terrorsim något som du pratar/diskutera med dina kompisar och/eller familj? 

 På vilket sätt och i vilket sammanhang? 

 

15. Har ni pratat om terrorism i klassen, i så fall under vilken lektion? 

 På vilket sätt har det diskuterats och i vilket sammanhang? 

 

 

16. Vilken bild ges av sociala medier/ media om terrorism? 

 

17. Vilken källa anser du vara bäst för att få information? 

 

 

18. Har terrorism ökat eller minskat genom åren? 

 

19. Hur tror du att terrorism kommer att se ut i framtiden? 

 

 

20. Påverkar terrorism samhället? Ge exempel 

 

 

 



 

 

2. Enkät gymnasiet 

 

Gymnasieårskurs: _________________ 

Inriktning: _____________________ 

 

 

1. Vad tänker du på när du hör ordet fundamentalism? Ge exempel 

 

2. Vad innebär fundamentalism för dig? 

 

3. Är fundamentalism något som du pratar/diskutera med dina kompisar och/eller familj? På vilket sätt 

och i vilket sammanhang? 

 

4. Har ni pratat om fundamentalism i klassen, i så fall under vilken lektion? På vilket sätt har det 

diskuterats och i vilket sammanhang? 

 

5. Vilken bild ges av sociala medier/ media om fundamentalism? 

 

6. Vilken källa anser du vara bäst för att få information? 

 

7. Har fundamentalism ökat eller minskat genom åren? 

 

8. Tror du att man kommer att behöva samma kunskaper i framtiden angående fundamentalism, som 

man behöver/gör idag? 

 

9. Anser du att fundamentalism är viktigt för samhället? Ge exempel 

 

10. Påverkas fundamentalism av samhället? Ge exempel 

 

11. Påverkas samhället av fundamentalism? Ge exempel 

 

12. Vad tänker du på när du hör ordet terrorism? Ge exempel 



 

 

 

13. Vad innebär terrorism för dig? 

 

14. I vilket sammanhang har du hört/stött på ordet, Terrorism? 

15. Är terrorism något som du pratar/diskutera med dina kompisar och/eller familj? På vilket sätt och i 

vilket sammanhang? 

 

16. Har ni pratat om terrorism i klassen, i så fall under vilken lektion? På vilket sätt har det diskuterats 

och i vilket sammanhang? 

 

17. Vilken bild ges av sociala medier/ media om terrorism? 

 

18. Vilken källa anser du vara bäst för att få information? 

 

19. Har terrorism ökat eller minskat genom åren? 

 

20. Hur tror du att terrorism kommer att se ut i framtiden? 

 

21. Påverkar terrorism samhället? Ge exempel 

 

22. Har samhällets och globaliseringens utveckling påverkat terrorism? Ge exempel 
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