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Abstract 
Syftet med denna uppsats handlar om att jag vill jag ta reda på hur fyra muslimska tjejer i 

Sverige resonerar kring hur de har blivit bemötta i skolan som muslimer. Min övergripande 

frågeställning är: Hur har några muslimska tjejer upplevt sin skoltid i en svensk skola? För att 

besvara denna fråga har jag fokuserat på tre olika områden: att vara muslim i relation till olika 

skolämnen, att möta eventuella fördomar och att vara troende i skolan. Denna studie bygger 

på kvalitativa intervjuer som gjorts med fyra muslimska tjejer i åldern 18 till 25 år. 

Intervjuerna har spelats in med diktafon, transkriberats, tolkats och jämförts. I denna uppsats 

har jag studerat intervjuerna som texter, som jag har tolkat, och utifrån materialet har jag 

försökt få fram meningen i innehållet och kategoriserat efter olika teman.    

     Resultatet visar på att det är idrotten och då främst simningen som skapar störst problem 

för muslimska tjejer som har den övertygelsen att de inte vill visa sin kropp. I relation till 

olika skolämnen kan man också se i denna studie att lärare behöver vara medvetna om att det 

finns muslimska elever som har åsikter om exempelvis världens uppkomst och om sexualitet, 

som skiljer sig från allmänna uppfattningar som många ungdomar i Sverige har.  

     I denna studie finns också exempel och erfarenheter från tjejerna där de beskriver hur de 

blivit orättvist behandlade, mött fördomar och upplevt sig vara mobbade på grund av sin 

religion. En av tjejerna beskriver att hon har blivit mobbad på grund av att hon bär slöja.  

     För tjejerna i denna studie har det varit naturligt att fasta och att följa de matregler som 

finns i Koranen och att det har gått bra att fasta under skoltid och att få alternativ kost. När 

tjejerna beskriver hur det är att vara troende i skolan berättar de att de har det fått svara på 

frågor från andra elever och lärare, och att de även har fått möta de fördomar som finns i 

samhället kring muslimer.      

 

Nyckelord: islam, muslim, tjej, skola, slöja, mobbad, värdegrund, privatreligiositet, 

skamkultur 

 

Förord: Jag vill rikta ett särskilt tack till de fyra tjejerna som ställde upp på att vara med i 

denna studie. Tack för det som ni delade med er av. Jag vill önska er lycka till i 

fortsättningen! Ett stort tack till min familj som stått ut med mig när jag har suttit många 

timmar framför datorn. Ni är de som betyder mest för mig!   

 
Citatet på framsidan är hämtat från en av informanterna i studien. Citat är ett utdrag och finns i sitt sammanhang 

under 4.3.1 (s.26).   
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Jag och min familj har valt att bosätta oss i en mångkulturell stadsdel som heter Andersberg i 

Halmstad. Innan vi flyttade hit hade jag knappt träffat någon muslim eller levt nära muslimer. 

Under den tid som vi har bott här har jag genom barnens kompisar tagit del av hur islam kan 

ta sig uttryck i vardagen. Vi har fått frågor, när vi serverat päronsaft, om det finns gris i saften 

och grannpojken fick inte komma in i vår lägenhet, för ”det är haram” (förbjudet), sa 

storasyster. Ett år lyckades vi lägga ett barnkalas när det var bajram/id al-fitr, muslimernas 

stora högtid när fastan avslutas, vilket gjorde att de muslimska barnen inte kunde komma. 

     Som kristen och uppvuxen i en frikyrka på landet där jag fick lära mig att följa olika regler 

som att sex tillhör äktenskapet och att det var olämpligt att vara ute på helgerna och festa, bär 

jag med mig från min egen uppväxt en känsla av att jag var annorlunda mot andra ungdomar. 

Under min utbildning till religions- och svensklärare har jag varit ute på praktik och mött 

elever som tycker att det är konstigt att människor kan tro på Gud och jag har mött fördomar 

mot muslimer bland svenska elever. Utifrån dessa erfarenheter väcktes tanken till denna 

uppsats om att intervjua muslimska tjejer om hur de har upplevt sin skoltid. Har de mött 

fördomar? Har de fått höra från klasskompisar att det är märkligt att tro på Gud, eftersom det 

inte går att bevisa vetenskapligt? Har de känt att de har andra värderingar än sina 

klasskompisar? Finns det muslimska ungdomar som ifrågasätter om vi verkligen kommer från 

aporna?   

     I denna uppsats vill jag intervju några muslimska tjejer och ta reda på hur de har upplevt 

sin skoltid. Jag undrar om de har mött fördomar och jag är nyfiken på hur de upplevt det att 

vara troende i en icke-konfessionell skola. Min förhoppning med denna uppsats är, att det som 

tjejerna berättar skulle kunna bidra till att lärare, lärarstudenter eller andra som vill veta mer 

om muslimer skulle kunna få mer kunskap om att vara muslimsk tjej i Sverige.  

  

1.2  Syfte och problemformulering 
I denna uppsats vill jag ta reda på hur fyra muslimska tjejer i Sverige resonerar kring hur de 

har blivit bemötta i skolan som muslimer. Denna studie handlar om att undersöka hur de 

tycker att elever och lärare i olika ämnen har bemött dem eller talat om deras religion.  
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Min övergripande frågeställning är: Hur har några muslimska tjejer upplevt sin skoltid i en 

svensk skola? 

 

För att besvara denna fråga har jag fokuserat på tre olika områden: att vara muslim i relation 

till olika skolämnen, att möta eventuella fördomar och att vara troende i skolan. Dessa frågor 

kommer att besvaras utifrån hur fyra muslimska tjejer resonerar kring sina upplevelser av sin 

tid i olika svenska grundskolor och gymnasieskolor. 

 

1.3   Avgränsningar och urval 
Jag har valt att intervjua fyra muslimska tjejer. Jag väljer att benämna de fyra informanterna 

som tjejer. Utifrån ett mer korrekt akademiskt språk skulle de beskrivas som unga kvinnor, 

men jag väljer att använda mig av tjejer. Pia Karlsson Minganti (2007) som studerat åtta unga 

kvinnor motiverar sitt val av att kalla sina informanter för tjejer med att: ”Kvinnor uppfattar 

jag som alltför oprecist rörande ålder, och kombinationen unga kvinnor alltför klumpig och 

formell att upprepa sida efter sida” (Karlsson Minganti 2007: 322). Jag håller med Karlsson 

Minganti att unga kvinnor upplevs som mer formellt och klumpigt och att jag uppfattar att 

tjejer är en term i samhället som kan beskriva både flickor, unga kvinnor och kvinnor.             

     Inom tidsramarna för denna uppsats fanns det inte tid för att göra fler intervjuer, därför 

behöver man ta hänsyn till att de fyra informanterna som ställt upp på att göra en intervju 

endast kan ge deras bild av att vara muslim i den svenska skolan.  

     Jag har valt att intervjua fyra muslimska tjejer som gått grundskolan i Sverige och som gått 

eller går på gymnasiet. En av de fyra informanterna läser sista året på ett gymnasieprogram. 

När jag sökte efter personer som ville vara med i denna studie var ett av kraven att de skulle 

ha gått i skola här i Sverige, eftersom jag vill belysa hur de har upplevt att vara muslim i en 

svensk skola. Jag ville även att de skulle vara troende muslimer, för att kunna studera hur 

deras tro tar sig uttryck i skolan. Det var inget krav från min sida att de skulle bära slöja, men 

att jag önskade att de skulle uttrycka sin tro aktivt genom att bära slöja, fasta eller vara 

medveten om varför de är muslimer. 

     När jag sökte efter informanter ville jag helst att tjejerna skulle vara 19 eller 20 år, för att 

det skulle vara lättare för dem att komma ihåg erfarenheter från sin skoltid. En av 

informanterna är 25 år och medger själv att hon inte var lika utövande i sin religion under sin 

skoltid som hon är nu, och ger i intervjun tankar och exempel från sin tid på en högskola, men 
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jag väljer att ha kvar henne som informant, eftersom hon har erfarenheter från sin skoltid som 

är relevanta för denna studie.      

     Vid valet av informanter kom jag i kontakt med tjejerna på olika sätt. I ett av fallen hörde 

jag av mig till en lärare på en gymnasieskola. Tre av tjejerna fick jag tips om genom att jag 

frågade olika kontakter/vänner om de kände någon muslimsk tjej som jag kunde få intervjua. 

Jag valde att endast intervjua tjejer för att jag tänkte att intervjusituationen skulle bli mer 

avslappnad när den gjordes mellan mig som kvinna till en annan ung kvinna och att jag kunde 

använda mig av mina egna erfarenheter från min skoltid i relation till deras. 

  

1.4 Metod och material 
Denna uppsats bygger på kvalitativa intervjuer. Jan Trost (2010) menar att om man vill: 

”försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja 

varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie rimlig” (Trost 2010: 32). 

I denna studie vill ta reda på hur några utvalda personer resonerar kring att vara muslim i 

skolan. Genom den kvalitativa metoden får jag endast veta hur de fyra tjejerna har upplevt 

sin skoltid och därför kan jag inte uttala mig om huruvida deras erfarenheter är representativa 

för alla muslimska tjejer. Trost menar att den som gör väl genomförda kvalitativa intervjun 

ofta får ett omfattande material där man kan upptäcka: ”intressanta skeenden, åsikter, 

mönster och mycket annat” (Trost 2010: 25). Motsatsen till en kvalitativ metod är den 

kvantitativa som ofta används när man i en studie utgår från enkäter och finner mönster och 

skillnader från ett större antal informanter. 

      Med standardisering ”menar man graden till vilken frågorna är det samma och situationen 

är den samma för alla intervjuade”, menar Trost (2010: 39). Vid enkäter och datainsamling är 

det hög grad av standardisering, alltså att man använder samma frågor och att de ställs i en 

bestämd ordning på samma sätt. För denna studie är graden av standardisering låg. Jag har 

valt att formulera frågor som jag haft nedskrivna med mig till varje intervjutillfälle. Vid en 

tidigare studie där jag intervjuade svensklärare följde jag det upplägg och den ordningsföljd 

som jag hade gjort innan intervjun när jag mötte informanterna. Men i mötet med de 

muslimska tjejerna blev intervjun mer av ett samtal där jag lät informanterna fördjupa sig i 

resonemang som de tog upp. Samtidigt var det jag som ledde samtalet och innan intervjun 

avslutades försökte jag att gå igenom mitt frågeformulär för att se om vi berört alla frågor. 

Jag vill notera att intervjuerna inte var ett samtal i dess vanliga bemärkelse där båda parter 

talade lika mycket, utan de var främst tjejerna som delade sina erfarenheter och åsikter. 
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Under intervjuerna delade jag korta erfarenheter från min egen skoltid eller berättade att jag 

har liknande värderingar utifrån min kristna bakgrund för att skapa en gemensam plattform 

för vårt samtal. Jag beskrev även ett avsnitt ur en svensk dokumentärfilm om en 17-årig 

muslimsk tjej som bär slöja och hur hon resonerar kring att vara muslim, för att skapa ett 

samtal utifrån ett annat perspektiv (i bilagan under intervjufrågorna finns en tydligare 

beskrivning av filmen). Intervjuerna var strukturerade på det sätt att jag hade en medveten 

tanke om vilka områden och perspektiv som jag ville att tjejerna skulle tala utifrån. Under 

intervjun ställde jag även följdfrågor om jag ville att den intervjuade skulle förtydliga något 

resonemang eller utveckla något. Jag har även skickat e-post till informanterna efter 

intervjuerna med frågor där jag ville att de skulle förtydliga ett resonemang eller liknande.  

Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades. Under transkriberingsarbetet 

upptäckte jag att jag under de olika intervjuerna hade missat att ställa någon av de förberedda 

frågorna och då fick informanterna dessa frågor via e-post. 

     Utifrån de transkriberingar som jag gjort av de fyra intervjuerna har jag tolkat och studerat 

intervjuerna som texter där jag sett till helheten, men även sett till textens olika delar. Jag har 

även jämfört informanternas texter och noterat likheter och olikheter. När jag har bearbetat 

texterna, och försökt få fram meningen i innehållet har jag analyserat mitt material på det sätt 

att jag har kategorisera innehållet efter olika teman. De övergripande teman som finns i 

presentationen av intervjumaterialet under avsnitt 4 är satta i relation till de tre övergripande 

områden, som jag valt att fokusera på, för att besvara frågan för denna studie. Dessa 

kategorier är följande: att vara muslim i relation till olika skolämnen, att möta eventuella 

fördomar och att vara troende i skolan. De teman som är satta i relation till olika skolämnen 

har formats i förhållande till Jonas Otterbecks två studier från 2000 och 2010 (som finns 

beskrivna under tidigare forskning 2.1), för att kunna jämföra Otterbecks resultat med min 

studie. I grunden bygger de olika tematiska kategoriseringarna på gemensamma perspektiv 

som jag funnit hos informanterna. De underordnade teman som finns i presentation, har sin 

grund i uttalanden som intervjupersonerna gjort eller som en sammanfattning av ett område 

som de belyser. I relation till varje tema finns det citat som belyser hur informanterna 

resonerar kring varje ämne. 

     När jag tog kontakt med informanterna beskrev jag kortfattat syftet med uppsatsen och att 

intervjuerna skulle spelas in på diktafon. Innan själva inspelningen startades informerade jag 

dem om att jag skulle anonymisera deras identitet och försökte att skapa en god samtalsmiljö 

genom att säga något om mig själv. Intervjuerna gjordes vid ett tillfälle i ett grupprum, vid två 

tillfällen i ett konferensrum och vid ett tillfälle hemma hos en av informanterna. Intervjuerna 
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tog ungefär en timme per person. Inspelningstiden för tre av de fyra intervjuerna ligger på ca 

35 minuter, den fjärde intervjun blev över 50 minuter lång. 

      Primärmaterialet för denna uppsats är de fyra intervjuer som jag har gjort. Avsnitt 2 och 3 

innehåller tidigare forskning och en teoretisk bakgrund som är relevant för denna uppsats, och 

som innehåller utdrag från styrdokument och resonemang kring centrala begrepp för denna 

studie som muslim, kultur och sekularisering. Jag skriver denna uppsats i huvudsak för 

lärarstudenter, lärare och för andra som är intresserade av religion och islam specifikt.  

 

2. Bakgrund   
 

I detta avsnitt vill jag redogöra för tidigare forskning och lyfta fram några utdrag från 

styrdokument för den svenska skolan som är relevanta för denna studie.  

 

2.1  Tidigare forskning 
För min uppsats är Otterbecks studier om Islam, muslimer och den svenska skolan (2000) och 

Samtidsislam Unga muslimer i Malmö och Köpenhamn (2010) de forskningsarbeten som är 

mest relevant för min studie. Otterbeck belyser de flesta av de områden som tjejerna i min 

studie har fått frågor om. Här följer områden i Otterbecks studier som är relevanta för min 

uppsats. 

     I Otterbecks (2000: 51) studie om muslimer i skolan, presenterar han att det finns tre olika 

förhållningssätt i synen på matregler bland muslimer. De som inte bryr sig, de som inte äter 

svinkött och de som vill följa alla regler i relation till mat, vilket exempelvis innebär att kött 

ska vara halal-slaktat.1 Otterbeck beskriver att elever på en skola i Malmö inte ville äta det 

ersättningskött som skolan erbjöd, eftersom det inte var halal-slaktat. När Otterbeck (2000: 

57-60) redogör för muslimska elevers möte med olika skolämnen beskriver han det 

framförallt utifrån föräldrarnas perspektiv. Han visar på att föräldrar exempelvis tycker att det 

uppstår problematiska situationer för flickor i relation till idrottsämnet. Det finns muslimska 

föräldrar som inte uppskattar att barnen ska duscha tillsammans och som tycker att flickor inte 

ska behöva visa sig nakna inför andra flickor. Ett annat problematiskt område är simning där 

många föräldrar tycker att flickor inte skulle behöva vara med och simma på grund av att 

badkläder inte är anständiga kläder och att all avkläddhet som är på badhuset inte är lämplig 

1 Halal-slaktat kött ska slaktas i ”Allahs namn” på ett sätt som är förbjudet i Sverige. För mer information se 
Otterbeck (2000) s. 54. 
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för muslimska barn. När det gäller andra ämnen, beskriver Otterbeck (2008: 60-63, 65), att 

det finns föräldrar som är skeptiska till att deras barn ska lära sig om andra religioner i skolan, 

att läroböcker i religion lär ut fel bild om islam, att man tycker att skolans undervisning om 

Big Bang och evolutionsteorin strider med Koranens budskap om att Gud har skapat världen 

och att man tycker att det är olämpligt med samlevnadsundervisning för tonåringar. Det finns 

muslimska föräldrar, menar Otterbeck, som tycker att lärare inte borde visa nakna kroppar på 

bilder eller i en film och att undervisningen ”uppmanar eleverna att ha sexuella erfarenheter 

innan de är mogna för det och innan det är tillåtet (dvs. innan de är gifta)” (Otterbeck 2000: 

63). Otterbeck belyser att det finns ett ”socialt tryck” på flickor från muslimska familjer 

(Otterbeck 2000: 70). Han ger exempel på att det är viktigt att värna om flickors rykte och att 

det därför finns familjer som inte tillåter sina barn att följa med på utflykter, som exempelvis 

ett studiebesök till ett museum, eftersom man är orolig för att en flicka skulle kunna hamna 

ensam tillsammans med en pojke.  

     Otterbeck beskriver även att det kan vara tufft för många muslimska ungdomar att behöva 

försvara eller förklara händelser som sker i andra muslimska länder. Han beskriver också att 

ungdomstiden, då man formar sin identitet, kan vara en svår tid. För en muslimsk ung 

människa kan identitetsskapandet vara en extra svår process. Han säger följande om 

muslimska barn: 

Skillnaden jämfört med många icke-muslimska är att de har ett religiöst och 
kulturellt bagage som många i Sverige, både invandrare och svenskar, är 
negativt inställda till eller rädda för. Detta gör att de muslimska barnen får 
brottas med sin självbild (Otterbeck 2000: 121).    
 

     Otterbeck (2000: 57) beskriver att det finns lärare som reagerar negativt på att elever bär 

slöja, för att de förknippar det med förtryck. Anne Sofie Roald (2003: 189) uttrycker att det 

finns rapporter från EU som visar på att rasism och främlingsfientlighet har ökat i relation till 

kvinnor med slöja efter 11 september attentatet. Hon har i sina studier mött muslimska 

kvinnor som beskriver att de har berättat på sina arbetsplatser att de inte är förtryckta som 

kvinnor. Men att de känner att deras åsikter inte tas på allvar, att den allmänna bilden bland 

många svenskar ändå är att muslimska kvinnor är förtryckta, fast de försöker ge en annan bild 

till sina arbetskamrater (Roald 2003: 169-171). I Otterbecks (2010) andra studie, där han har 

intervjuat unga vuxna muslimer, är det ingen av hans informanter som bär slöja, och de 

beskriver att de har fått stå till svars inför andra muslimska tjejer som bär slöja och fått 

förklara varför. Pia Karlsson Minganti (2007) som har studerat unga muslimska kvinnor i 

Sverige beskriver att hennes informanter uttrycker att Gud vill att de ska täcka sig och att de 
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frivilligt har valt att bära slöja. De beskriver att de ser sig själva ”som ambassadörer för 

islam” (Karlsson Minganti 2007: 231). Med detta menar de att de vill vara en förebild för 

muslimer och för svenskar, genom att bära slöja och att uppföra sig på ett föredömligt sätt. 

Tjejerna i Karlsson Mingantis studie uttrycker också att det är viktigt för en muslimsk kvinna 

att bete sig på ett anständigt sätt i mötet med män och att slöjan tillsammans med en korrekt 

klädsel som inte är utmanande ska dämpa kvinnans sexuella attraktionskraft (Karlsson 

Minganti 2007: 230). De menar att kvinnan ses som en fresterska, men när en kvinna bär slöja 

bemöter muslimska män henne med respekt. De ser istället till kvinnans personlighet och tar 

henne för den hon är. Otterbeck (2010) kunde se i mötet med de unga vuxna kvinnorna som 

han intervjuade, att det var viktigt för dem att ”vara respektabel i omvärldens ögon” (2010: 

161). Han beskriver att det inte var problem för någon av killarna att bjuda hem honom, men 

han fick inte besöka tre av de fyra kvinnliga informanterna i deras hem, eftersom de 

uppfattades som opassande. Karlsson Minganti (2007) beskriver också att det är viktigt för de 

unga kvinnorna som hon har intervjuat att uppfattas på ett respektabelt sätt. 

     De unga vuxna som Otterbeck (2010) studerat valde att tona ner sin religiositet i skolan 

eller utanför den religiösa gemenskapen och att de främst utövade sin religion i hemmet. Trots 

att dessa ungdomar valde att hålla en låg profil som muslimer upplevde de att samhället såg 

dem som annorlunda. De kunde upplevas som annorlunda för att de exempelvis avstod ifrån 

att dricka alkohol. En av de unga killarna, i Otterbecks studie, beskriver att han klär sig som 

vanliga ungdomar, men när han en dag gick på stan med sin mamma, som bär slöja, kom en 

helt främmande man fram till dem och svor efter dem och uttryckte att de är: ”Djävla 

muslimer” (Otterbeck 2010: 150). I Otterbecks studie finns en tjej som inte brukar uttrycka att 

hon är muslim och hon bär inte slöja, men på grund av sitt utseende och sitt namn, förknippar 

andra människor henne med islam och hon tycker att det är jobbigt i skolan när hon behöver 

svara på frågor om att vara muslim.  

     Otterbeck konstaterar att flera av de unga vuxna muslimerna väljer att fasta under 

Ramadan, trots att de annars inte ber eller uttrycker sin religiositet i vardagen. Han resonerar 

kring om det kan bero på att man har fest tillsammans med familjen under denna månad. 

Jenny Berglund (2009: 37-38) uttrycker i sin studie att många muslimska elever ser fram emot 

Ramadan och att en lärare som hon intervjuade på en kommunal skola berättade om en sjuårig 

pojke som ville fasta.  Berglund beskriver att lärarna i hennes studie tyckte att mindre barn 

skulle vänta med att fasta, för att orka med skoldagen. Berglund kunde genom sin forskning 

se att barnens önskan om att få fasta hörde samman med att de ville bli en del av 

vuxenvärlden och att fullt ut få vara en del av den muslimska gemenskapen.    
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     Relevant för denna uppsats är också forskning kring islamofobi. Mattias Gardell (2010) 

ger följande definition av islamofobi:  

socialt reproducerade fördomar om och aversioner mot islam och muslimer, 
samt behandling och praktiker som angriper, exkluderar och diskriminerar 
människor på basis av att de är eller antas vara muslimer och associeras till 
islam (Gardell 2010: 17).  

 

Gardell beskriver islamofobins historia och kännetecken, och det som är intressant för denna 

studie är det exempel som han ger i relation till slöjan. Han lyfter exempelvis fram två 

gymnasieelever från Göteborg som under hösten 2003 kom till skolan iklädda niqab,2 vilket 

skapade en debatt i svensk media. Gardell (2010: 171) beskriver att det förekom uttalanden 

om att man tyckte synd om dessa kvinnor, att de göms och att slöjan gör att dessa kvinnor 

osynliggörs. Debattörer menade att man borde förbjuda bärandet av slöja i skolan, och att 

skolmiljön ska vara ett ”religionsneutralt, sekulärt rum” (Gardell 2010: 172).  Gardell 

beskriver att slöjan på en muslim väcker avsky hos många människor, och att man vill befria 

den muslimska kvinnan från förtryck. Samtidigt belyser han att de två gymnasietjejerna från 

Göteborg frivilligt hade valt att bära niqab ”som ett sätt att komma närmare Gud och som ett 

sätt att uttrycka sin identitet” (Gardell 2010: 183). 

     Gardell menar att det i debatten kring muslimer finns de som tycker att muslimer måste 

assimileras, vilket innebär att ”en grupp eller en individ […] genom att ge upp sina 

särskiljande drag” blir en del av majoritetskulturen (Gardell 2010: 173). Med detta 

utgångsläge menar Gardell att man strävar efter en likriktning av hur man ska vara i 

samhället. De som är annorlunda behöver ändra sitt beteende på det sätt att de inte skiljer sig 

från majoriteten. Gardell uttrycker att förespråkare för en sådan hållning endast respekterar 

den som liknar en själv. Han uttrycker detta på följande vis: ”Jag respekterar endast den som 

liknar mig och du skall visa mig respekt genom att likna mig” (Gardell 2010: 173).  

 

2.2  Styrdokument och en skola för alla 
Den svenska skolan styrs av olika lagar och dokument. Jag vill belysa två texter som är 

relevanta för denna uppsats. I en förordning för gymnasieskolan finns skolans värdegrund där 

följande två utdrag är hämtade: 
Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde 
och respekt för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

2 Niqab är en heltäckande slöja där ansiktet är täckt och där man endast visar ögonen. 
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mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla (SKOLFS 
2011:144).  
 
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i 
skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till 
diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 
intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (SKOLFS 
2011:144).  

 

När man i skolans dokument talar om en skola för alla, menar Bengt Persson att: ”Målsättning 

med ”En skola för alla” är att alla ska få möjlighet att känna delaktighet och gemenskap i en 

inkluderande miljö” (Persson 2008: 23). I relation till dessa uttalanden brukar lärare betona 

vikten av att elever i svårigheter, alltså eleverna med exempelvis ADHD eller dyslexi, ska få 

det stöd som de behöver för att utvecklas och lära. I relation till tjejerna i denna studie vill jag 

belysa interkulturellt lärande. Monica Eklund (2003) betonar att interkulturellt lärande 

handlar om ett demokratiskt förhållningssätt:  

Att fostra till tolerans och respekt samt förebygga fördomar, mobbning och 
diskriminering, det vill säga demokrati- (medborgar-) fostran och beaktandet 
av de mänskliga rättigheterna. Kritiskt tänkande och möjlighet att påverka 
(Eklund 2003: 120).  

 

Det är alltså varje lärares uppgift att fostra eleverna på det sätt att de utvecklar respekt och 

förståelse för andra elevers värderingar och att de förstår att en elev kan ha åsikter eller välja 

att leva på ett sätt som skiljer sig från majoriteten. Carl E. Olivestam och Håkan Thorsén 

(2008:31) menar att det är viktigt för alla anställda i skolan att följa värdegrunden. Att denna 

värdegrund finns och att skolan även ska följa FN:s barnkonvention, som handlar om att ”alla 

barn har samma rättigheter och lika värde” (Olivestam & Thorsén 2008:34), är en bra grund 

för att främja ett interkulturell lärande i skolan. Genom demokratiska beslut har dessa viktiga 

grunder tagits fram, men tyvärr kan man se att de inte alltid efterföljs i praktiken.  

     Sabine Gruber (2008) som har studerat en vanlig högstadieskola i Sverige visar på att det 

även finns fördomar hos lärarna till olika elever. Hon ger ett exempel på ett samtal mellan två 

lärare som beskriver ”invandrarmän” som ”mörka” och ”hotfulla” och att en av lärarna tycker 

att unga svenska tjejer ska skyddas från utländska killar (Gruber 2008:127). I Grubers studie 

anser lärarna att ”invandrarkillarna” är stökiga och att de har ett dåligt språk, medan lärarna 

osynliggör tjejerna med invandrarbakgrund (Gruber 2008: 138, 146). I Grubers studie upplevs 

”invandrartjejerna” som ambitiösa med skolarbetet, men att man tycker synd om dem och 

man ser dem som förtryckta. Gruber menar att: ”Föräldrar till invandrarflickor förknippas 
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däremot med en omodern och traditionell syn på könsrelationer och uppfattas därför inte dela 

personalens normer” (Gruber 2008: 150). Ett annat exempel som Gruber ger är lärarnas syn 

på en somalisk flicka som bär slöja, att de kopplar samma detta med att flicka kommer ifrån 

ett omodernt land där ”människor fortfarande är bosatta i hyddor” (Gruber 2008: 164). Gruber 

sammanfattar sin studie med att det är olyckligt att lärarna i hennes studie gör 

kategoriseringar där de sätter eleverna i olika fack, som exempelvis ”svenska” elever och 

”invandrarelever” istället för att möta alla elever med respekt och förståelse för elevernas 

bakgrund och situation (Gruber 2008: 165). 

 

3. Teori   

I detta avsnitt vill jag redogöra för den teoretiska bakgrund som jag har som utgångsläge för 

denna uppsats. Denna del kommer att innehålla en definition av muslim och ett avsnitt om 

kulturbegreppet. Under 3.3 finns en redogörelse av sekularisering. Detta för att få en 

förståelse för hur man ser på religion i det svenska samhället. Denna teoretiska bakgrund 

kommer att jämföras med tjejernas erfarenheter i den avslutande diskussionen under del 5. 

 

3.1  Definition av muslim 
I denna uppsats vill jag studera hur fyra muslimska tjejer beskriver hur det har varit att vara 

muslim i en svensk skola. När man forskar om en religion eller religiösa fenomen kan man 

granska dessa företeelser utifrån olika perspektiv. Meredith McGuire (2002) redogör för att 

religionssociologer brukar utgå från två religionsdefinitioner. Man talar om en substantiell 

och en funktionell religionsdefinition. Den substantiella definitionen utgår ifrån vad en 

religion är, medan den andra beskriver vad en religion gör. Den funktionella religions- 

definitionen ser till vilken funktion en religion kan ha för individer, vilket innebär att man 

studerar hur religionen skapar mening för människor, ger mod eller ger kraft i en svår 

situation. I denna studie utgår jag ifrån den funktionella religionsdefinitionen. I intervju-

materialet under avsnitt 4 kan man se vilken funktion religionen har för tjejerna och hur 

religionen påverkar deras vardag.  

     Otterbeck (2000) förklarar att ordet islam betyder underkastelse och ”ordet muslim 

betecknar en som gör denna underkastelse” (Otterbeck 2000: 45). Otterbeck beskriver att det 

inte finns en definition av vad islam är eller hur en muslim är. Han beskriver att religiösa 

förespråkare för islam kan tala om att det endast finns ett sant islam ”såsom Gud avsåg den 
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att vara” och när muslimer utövar sin tro på olika sätt är det ett uttryck för, att man kopplar 

samman sin tro med olika seder och traditioner, vilket innebär att man skiljer på att det finns 

ett islam, men många muslimer (Otterbeck 2000: 46). Fast å andra sidan, menar Otterbeck, 

finns det religiösa ledare som talar om att det finns grupper som beter sig oislamiskt och 

därför anser man att de inte är sanna muslimer, som funnit sanningen. Utifrån detta 

perspektiv menar man att det endast finns ett sätt att vara muslim på. Roald (2005: 18) menar 

också att forskare idag inte talar om ”ett utan flera islam”, och att man studerar islam i 

relation till den kontext som den muslimska gruppen har sin bakgrund i. Roald menar att det 

är viktigt för muslimer att kategorisera sig själv i relation till sin religion, medan många i 

Europa uttrycker att de har en viss nationalitet, som svensk, eller att man tillhör en etnisk 

grupp som same exempelvis. När Roald definierar begreppet muslim ger hon följande 

förklaring: ”en person som själv förklarar att han eller hon är anhängare av islam” (Roald 

2005: 21).  

     I det svenska samhället finns uppfattningar om att islam står för något som anses vara en 

motsats till de värderingar som finns i Sverige. Otterbeck (2010) uttrycker att islams ses som: 

”oförenligt med demokrati, jämlikhet, sunda familjevärderingar, solidaritet med det sekulära 

samhället och så vidare” (Otterbeck 2010: 12). Vid sidan av dessa uppfattningar finns även 

negativa stereotypa bilder, som att: ”Muslimska män är farliga, intoleranta och otidsenliga 

och muslimska kvinnor förtryckta” (Otterbeck 2010: 12). Otterbeck (2010) har i sin 

forskning Samtidsislam – unga muslimer i Malmö och Köpenhamn valt att studera hur unga 

vuxna muslimer beskriver sin religion och att vara muslim istället för att låta religiösa 

experter uttala sig om vad islam är.  

     I denna studie vill jag göra en liknande ansatts där jag låter muslimska tjejer beskriva hur 

de är muslimer i vardagen och hur det tog sig uttryck under skoltiden. Jag utgår i denna 

uppsats ifrån att se religion som en social konstruktion. Sociologerna Peter Berger och 

Thomas Luckmann menar att verkligheten är skapad av människan. Otterbeck hänvisar till 

Berger och uttrycker att: ”människan, i grunden, är social samt ordningssökande och 

ordningsskapande” (Berger i, Otterbeck 2010: 35). Denna syn på verkligheten handlar om att 

människor i ett samspel genom kommunikation skapar samhället och försöker skapa en 

ordning i tillvaron. Enligt Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska teori formas ett 

barns världsbild genom att det ser och lär av hur föräldrarna uttrycker sin religion. Barnet 

härmar föräldrarnas vanor och gör dem till sina egna. Nader Ahmadi (2003) menar att 

individens världsbild och identitet formas i den sociala miljö som han eller hon växer upp i. 

Han säger:  
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[E]n persons identitet konstrueras i växelverkan med den sociokulturella 
miljön. I och med att individens värdesystem, trossystem och livsstil primärt 
är sociala konstruktioner, är varje individs identitet präglad av den kultur 
eller miljö där den har formats (Ahmadi 2003: 51).          

 

Otterbeck (2010: 35) menar att en muslimsk ung person som formats i en social grupp och 

skapat en ordning över tillvaron kan uppleva att världsåskådning kan skakas när man skiljs 

från det som har skapat ordning i livet. 

 

3.2  Kulturbegreppet och socialisation 
Det finns många definitioner av vad kultur är. Gunnar Andersson, Li Bennich-Björkman, Eva 

Johansson och Anders Persson (2003) ger en kort beskrivning av vad kultur handlar om. De 

säger: ”Kultur är följaktligen både det av människan skapade, det av henne värderade och för 

henne meningsfulla” (Andersson, Bennich-Björkman, Johansson & Persson 2003: 13). 

Otterbeck (2000) förtydligar att kultur ofta förknippas med exempelvis teater, film och konst, 

men att kulturbegreppet handlar om att förstå varför människor handlar på ett visst sätt eller 

varför de tänker som de gör. Det handlar om människors förståelse och tolkning av samhället, 

seder och beteenden. Persson (2003) och hans medförfattare ger exempel på att man kan säga: 

”så här har vi alltid gjort och ”så här gör vi”, som ett uttryck för kulturbegreppet (Andersson, 

Bennich-Björkman, Johansson & Persson 2003: 14). Kulturen överförs från generation till 

generation och handlar om hur vi beter oss, vilka värden som är viktiga för oss. Det kan gälla 

både skrivna och oskrivna lagar. Kultur handlar också om hur vi ser och tolkar tillvaron och 

det som människor uppfattar som meningsfullt i livet. Samtidigt är kultur något som kan 

förändras och är inte något statiskt. Otterbeck (2000) menar att dagens människor som lever i 

ett mer mångkulturellt samhälle påverkas av olika kulturella strömningar och att individens 

identitet formas i relation till olika influenser. Han uttrycker detta på följande vis:  

I dagens samhälle finns i ökad grad flöden av budskap från andra kulturella 
sammanhang, vilket leder till att allt fler konstruerar sin identitet i allt lägre 
grad uteslutande i förhållande till ett lokalt sammanhang (Otterbeck 2000: 
25).  

  

Otterbeck menar att de flesta formar sin identitet utifrån en kulturell gemenskap, men att 

individen under sin uppväxt möter nya kulturer. Religionssociologer talar om primär och 

sekundär socialisation. Inger Furseth och Pål Repstad (2005) menar att den primära 

socialisationen sker under barnets första år. Socialisationen handlar om att visa hänsyn, kunna 

känna tillit och veta hur man beter sig. Den sekundära socialisationen sker i skolan, på 
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arbetsplatsen eller på fritiden. Det handlar om en: ”kompetens för att kunna spela bestämda 

roller i samhället” (Furseth & Repstad 2005: 156). Denna kompetens menar Furseth och 

Repstad kan handla om hur man sköter ett specifikt arbete, men även hur man beter sig på 

lunchrasten.      

     Annika Sjögren (2003) har studerat olika kulturer i Europa och menar att ungdomars 

identitetsskapande påverkas av den kultur som de växer upp i. Hon har genom sin forskning 

sett att många invandrarungdomar formar sin identitet i relation till två olika kulturer. Nader 

Ahmadi och Kerstin Söderholm Carpelan (2003) uttrycker att både första och andra 

generationens invandrarungdomar ”lever samtidigt i (eller mellan) två världar” och de kan 

konstatera att detta kan leda till att dessa ungdomar hamnar i en identitetskris som kan ta sig 

uttryck i att man reagerar med ilska och protesterar mot majoritetssamhället (Ahmadi & 

Söderholm Carpelan 2003: 13). Sjögren (2003) menar att dessa två kulturella världar tar sin 

utgångspunkt i två olika synsätt på individens identitetsskapande. Sjögren talar om skillnaden 

mellan en individcentrerad och en gruppcentrerad ideologi (2003: 20-25). Hon menar att 

dessa ideologier påverkar individens sätt att: ”[O]rganisera vardagen, att bestämma vad som 

är en bra familjeform och ett passande yrke, och den ger vägledning vid bedömningar av vad 

som är rätt och fel” (Sjögren 2003: 21). Det svenska samhället värderar individualismen som 

ideologi där individen ses som en självständig människa, som är jämlik med andra människor 

och där individen är viktigare än gruppen. Individer som formar sin identitet i en 

grupporienterad ideologi gör det i relation till en grupp, som ofta är familj eller släkt. Gruppen 

är viktigare än individen. Sjögren beskriver: ”Här måste individen inordna sig i den sociala 

enheten som han har fått sig tilldelad genom naturen – eller av Gud” (Sjögren 2003: 23). 

Ahmadi (2003) för ett liknande resonemang där han menar att individer i ett individualistiskt 

samhälle drar en integritetsgräns mellan sig själv, sin familj och samhället, medan en individ i 

ett icke individualistisk samhälle ser sig själv som en del av ett kollektiv som ofta är den 

närmaste familjen. Han belyser att barn i en muslimsk familj socialiseras på det sätt att 

individen ”tillhör familjen, att man på något sätt ägs av sin familj” (Ahmadi 2003: 57). Han 

utvecklar detta genom att beskriva att barnen i en muslimsk familj måste underordna sig 

familjens värderingar och kan inte sätta sina egna åsikter först. Ahmadi uttrycker detta på 

följande vis: ”I den muslimska familjen t.ex. är varje individs rättigheter och intressen 

underordnade familjens intressen” (Ahmadi 2003: 57). Han menar att detta påverkar 

ungdomars identitetsskapande på det sätt att en individ som är van vid att uppfatta sig själv i 

relation till en grupp eller en familj, formar sin identitet och sin sociala ställning i gruppen. 

Medan en individualistisk identitet formas inom personen själv och ”bygger på idealen om att 
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vara trogen sig själv och sitt eget sätt att vara” (Ahmadi 2003:71). Fereshteh Ahmadi Lewin 

och Bo Lewin (2003) kopplar samman de individ och gruppbaserade kulturerna med skuld- 

och skamkulturer. De menar att muslimska kulturer ofta är gruppbaserade kulturer som 

präglas av skam, vilket innebär att individer i dessa kulturer har socialiserats på det sätt att de 

känner att det är viktigt att inte göra bort sig inför gruppen. Ahmadi-Lewin och Lewin menar 

att: ”Skam betyder att man vet sin plats och att man visar andra att man vet det” (Ahmadi-

Lewin & Lewin 2003: 154). De tar som exempel synen på sexualitet och samlevnad. I Sverige 

är sexualitet något som endast angår de två som har sex, medan det i en skamkultur är en 

angelägenhet för fler än de inblandade. De säger: ”Flickor/kvinnor förväntas bevara sin 

oskuld med hänsyn till familjens heder, barnen bör gifta sig med föräldrarnas samtycke” 

(Ahmadi-Lewin & Lewin 2003: 155).         

      

3.3  Sekularisering 
Curt Dahlgren (2010) har studerat statistik från Svenska kyrkan, som beskriver förändringar 

som skett under slutet av 1900-talet, där man kan se att intresset för kyrkan har minskat. En 

uppgift som Dahlgren lyfter fram är att antalet som säger att de tror att Gud finns har minskat. 

1947 var det 83 % som svarade att de tror att det finns en Gud, medan det endast var 38 % 

1990. Samtidigt finns det undersökningar som visar att människor istället tror på en högre 

kraft eller någonting inuti människan (Dahlgren 2010: 74-75). Utifrån Dahlgrens statistiska 

uppgifter skulle man kunna säga att Sverige under slutet av 1900-talet har blivit mer och mer 

sekulariserat. Furseth och Repstad (2005) ger följande definition av sekularisering: ”I 

akademiska sammanhang används begreppet för att religionen på olika sätt blir mer marginell 

och får mindre betydelse” (Furseth & Repstad 2005: 108). Furseth och Repstad belyser att 

sekularisering är ett flertydigt begrepp och lyfter fram Larry Shiner som skiljer mellan sex 

huvudbetydelser av termen. Han beskriver att religionen försvagas, att innehållet förändras, 

att samhället blir mindre religiöst, att institutioner förlorar sitt inflytande och att det religiösa 

tänkandet ersätts av ett rationellt förhållningssätt (Shiner, i Furseth & Repstad 2005: 109). 

     Furseth och Repstad (2005: 110) lyfter fram Karel Dobbelaere som skiljer mellan 

samhällelig, organisatorisk och individuell sekularisering. Sekularisering på samhällsnivå 

handlar om att religionen har ett mindre inflytande över politik, rättsväsendet och att 

religionen spelar en mindre roll vid socialiseringen av människor i ett samhälle, vilket handlar 

om traditioner och värderingar som barn får med sig under sin uppväxt (2005: 111). Viktiga 
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faktorer till den sekularisering som sker på samhällsnivå är: ”industrialiseringen, kapitalism, 

differentiering, urbanisering och vetenskapens framväxt” (Furseth & Repstad 2005: 112).        

     Relevant för denna studie är den sekulariseringen på samhällsnivå som skett i den svenska 

skolan. Furseth och Repstad belyser att förr var skolan en institution som skulle fostra barnen 

utifrån konfessionella perspektiv, vilket innebar att kyrkan hade inflytande över skolan och att 

undervisning om kristendom hade en central plats i skolans undervisning (2005: 111). Idag 

skall den svenska skolan vara icke-konfessionell, vilket innebär att den ska vara fri från 

religiösa inslag, och kristendomsundervisningen är inget eget ämne längre.3  

     När det gäller sekularisering på individnivå menar både Furseth och Repstad (2005) och 

Antoon Geels och Owe Wikström (2006) att den sekularisering som sker på samhällsnivå 

automatiskt inte innebär att enskilda individer blir mindre religiösa.4 Furseth och Repstad 

(2005: 178-179) menar att det är svårare att exakt säga om människor blivit mer 

sekulariserade. De lyfter fram att sociologerna har olika uppfattningar om detta. De lyfter 

exempelvis fram att deltagandet i organiserat kyrkoliv har minskat, men att man utifrån sådan 

statistik inte kan klargöra om den enskilde individen blivit mer sekulariserad. Geels och 

Wikström (2006: 386) lyfter fram Sovjetunionen som ett exempel där människor inte hade 

religionsfrihet men att det ändå fanns människor som var religiösa i det fördolda.  

     När det gäller sekularisering på individnivå menar Geels och Wikström att det finns 

studier på att individer blir mer privatreligiösa och överger de etablerade religionerna. I 

Europa håller många fast ”vid en form av kulturkristendom […], som ofta ger utslag i att de 

använder sig av de kyrkliga ritualerna, menar Furseth och Repstad (2005: 178). Geels och 

Wikström lyfter fram ett liknande resonemang där de redogör för att: ”Kyrkans roll 

begränsas till sådana händelser som dop, bröllop och begravning, med andra ord 

övergångsriter i livet” (Geels & Wikström 2006: 287). Både Furseth och Repstad och Geels 

och Wikström menar att det är svårt att exakt säga hur det är med sekularisering på 

individnivå, eftersom det berör den enskilda personens religiositet. Sociologer som ser 

närmare på detta måste generalisera och man måste även ta hänsyn till att den individuella 

religiositeten skiljer sig åt i olika delar av världen. Furseth och Repstad (2005) belyser att 

individuell sekularisering framförallt är ett europeiskt fenomen (2005: 178).     

     Dahlgren (2008) konstatera att svensken inte är lika intresserad av den religion som de 

kristna institutionerna i Sverige erbjuder. Men Dahlgren hävdar utifrån sin statistik att man 

3 Förklaring till icke-konfessionell hämtad från skolverkets hemsida. 
4 Det finns en nyare upplaga från 2012 som jag inte haft tillgång till. Jag anser att den fakta som jag hänvisar till 
från den äldre upplagan fortfarande är tillförlitlig.  
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samtidigt kan ifrågasätta om Sverige är ett sekulariserat land eftersom intresset för 

oorganiserad religiositet ökar. Lena Löwendahl (2008) för ett liknande resonemang om att 

svensken är mindre intresserad av gudstjänster och organiserad religiositet och att: 

”religionen fått mindre utrymme i det offentliga livet och till stor del passats till individens 

privata svär” (Löwendahl 2008: 29). Att religionen har flyttats från det offentliga rummet till 

att bli en religiositet som uttrycks på olika sätt av den enskilda individen har även Thorleif 

Pettersson (2008) sett och han understryker att det finns ett intresse för en mer 

livsfrågeorienterad religiositet. Det låga intresse för organiserad religiositet som finns i 

Sverige är ovanligt i ett internationellt perspektiv. Pettersson uttrycker detta på följande vis:  

En internationell jämförelse visade att svenskarna utmärks av mycket lågt 
religiöst engagemang. I detta hänseende finns goda skäl att betrakta Sverige 
som landet ”Annorlunda” (Pettersson 2008: 37). 

 

     Samtidigt som Sverige har gått från att vara ett kristet land med statskyrka till att vara ett 

”annorlunda” land i internationell hänsyn där religiositet är en privatsak har Sverige också 

blivit ett mångkulturellt land. 1930 när man enligt svensk lag fick registrera religions-

tillhörighet fanns det 15 individer som i Sverige uppgav att det var muslimer (Roald 2005: 

275). Idag finns det, menar Roald (2005) 300 000 – 350 000 ”etniska och kulturella muslimer 

som inte nödvändigtvis ser på sig själva som muslimer” (Roald 2005: 283). När man ser till 

antal personer som är registrerade som medlemmar i ett muslimskt trossamfund finns det 

100 000 personer utövande muslimer i Sverige (Roald 2005: 284).       

 

4.  ”Min islamiska värld” 
Presentation av intervjumaterialet 
 
Presentationen av intervjumaterialet bygger på de intervjufrågor som informanterna fick svara 

på. Intervjufrågorna medföljer som bilaga. I det här avsnittet analyserar och jämför jag deras 

svar. Jag kommer att presentera varje intervjupersons åsikter, tankar och erfarenheter samt 

tolka deras svar, vilket jag redogör för utifrån olika teman. Informanterna har fått fingerade 

namn. Här följer en presentation av tjejerna: 

• Zainab är 18 år och läser på ett teoretiskt gymnasieprogram. Hon är född i Sverige 

och hennes föräldrar kommer ursprungligen från Mellanöstern. Zainab är 

shiamuslim. 

• Nian är 19 år och läser på en högskoleutbildning. Hon kom till Sverige som 

femåring och hennes föräldrar kommer från Mellanöstern. Nian är sunnimuslim. 
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• Amina är 19 år och läser på en högskoleutbildning. Hon är född i Sverige och 

hennes föräldrar kommer ursprungligen från Mellanöstern. Amina är shiamuslim  

• Hafsa är 25 år och är föräldraledig efter att ha läst en högskoleutbildning. Hon kom 

till Sverige när hon var två år gammal och hennes föräldrar kommer ifrån ett 

afrikanskt land. Hafsa är sunnimuslim. 

 

4.1  Att vara muslim  
I detta avsnitt redogör jag för hur de fyra intervjupersonerna beskriver vad det innebär att vara 

muslim och hur deras tro har förändrats under skoltiden.5 

  

4.1.1 Jag är muslim 

När Amina, Hafsa och Nian beskriver vad det innebär att vara muslim uttalar de sig på 

liknande sätt, vilket handlar om att de uttrycker att de tror på en Gud och att Muhammed är 

Guds profet. Nian säger: ”Jag tror på att det finns en Gud. Och jag tror på att profeten är hans 

sändebud”.6 För alla fyra tjejerna är Koranen en viktig källa till vad islam handlar om och hur 

man ska leva som muslim. Hafsa menar: 

Att man är muslim […], betyder att man har underkastat sig Guds vilja och 
att man följer både Koran och sunna, profetens sunna […]. Det är min 
definition av muslim.7  

 
När tjejerna talar om att vara muslim betonar de olika perspektiv. Amina menar att det är 

viktigt att man: ”verkligen tror på Gud […] från hjärtat”.8 Hon uttrycker att det finns 

muslimer som säger att de är det, men att det inte innebär något för dem, att de inte följer det 

som står i Koranen. För Nian är bönen det vikigaste inom islam. Hon säger: ”Om du ber, det 

är då du är muslim egentligen”.9 När Zainab beskriver vad det innebär för henne att vara 

muslim uttrycker hon att det hör samman med hennes identitet och att det ger en bild av vem 

hon är som människa, vad hon står för och vad hon tror på. Zainab uttrycker detta på följande 

vis: 

5 Jag har valt att göra flera korta blockcitat under avsnitt fyra för att få en tydligare bild av tjejernas olika 
resonemang. Citaten är egentligen för korta för att vara blockcitat enligt gängse regler för akademiskt skrivande.   
6 Intervju med Nian 2012-11-29 s.1 
7 Intervju med Hafsa 2012-11-23 s.1 Att följa profetens sunna innebär att man vill leva enligt hur profeten 
Muhammed levde. 
8 Intervju med Amina 2012-11-22 s. 1. 
9 Intervju med Nian 2012-11-29  s. 5. 
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Och att man säger: jag är muslim. Det säger mycket om vem man är. Idag 
har det kanske fått en annan ton, men dom som verkligen är muslimer dom 
kan stolt säga, att jag är muslim.10 

  

Alla fyra tjejerna beskriver att deras tro har förändrats eller utvecklats under skoltiden och att 

de haft perioder i sitt liv då de har velat lära sig mer om islam. Amina och Zainab uttrycker att 

resor till hemlandet har gjort att man fått en annan bild av sin religion. Zainab beskriver att 

hon började fördjupa sig i sin tro när hon såg hur människor levde i ett muslimskt samhälle. 

Hon berättar att det också innebar att hon började ifrågasätta varför hon var muslim, men att 

hon hittade svar på sina frågor. Amina uttrycker också att hon började ifrågasatt sin tro, under 

sin pubertet, och att hon ställde mycket med frågor: ”Men varför får inte jag bada? Varför får 

jag inte? Vad då? Varför ska inte jag? Det blev mycket så varför, varför”.11 Hafsa beskriver 

att hon började studera och lära sig mer om islam efter gymnasiet, och att en utlösande faktor 

till detta var ett tillfälle då hon läst i Koranen och då hon upplevde att det hände något. 

Tidigare hade hon inte läst så mycket, men en dag när hon läste i Koranen beskriver Hafsa att: 

”jag bara kände nått helt plötsligt. Alla dessa år och aldrig känt nått, och så kände jag nått”.12 

Nian menar att hennes tro har förändrats och utvecklats på grund av alla frågor hon fått i 

skolan om islam. Hon uttrycker att dessa frågor har gjort att hon fått ta reda på vad islam 

innebär och att hon kanske inte hade studerat sin religion på samma sätt om hon hade bott i ett 

muslimskt land. Hon uttrycker att hon själv har valt att vara muslim. Nian säger: 

När det är svårt i skolan… det har ju gjort att jag själv får ta reda på 
information och lära mig om det och på så sätt när jag förstår allting själv – 
då blir jag mer troende.13  

 

4.2  Att vara muslim i den svenska skolan 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för tjejernas erfarenheter och åsikter om att vara 

muslim i relation till skolmat och ämnena: religion, musik, bild, naturvetenskap, samlevnads-

undervisning och idrott.  

 

4.2.1 Skolmaten 

De fyra informanterna har under sin skoltid inte ätit griskött, med hänvisning till de matregler 

som finns inom islam.14 I Zainab och Nians familj har det också varit viktigt att det kött som 

10 Intervju med Zainad 2012-11-23 s. 1. 
11 Intervju med Amina 2012-11-22 s. 8. 
12 Intervju med Hafsa 2012-11-23 s. 7. 
13Intervju med Nian 2012-11-29  s. 7. 
14 Under ”2.1 Tidigare forskning” finns en kort redogörelse för olika muslimers syn på matregler s.8.  
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de äter är halal-slaktat. Eftersom de skolor där de gått i grundskolan och i gymnasiet inte har 

erbjudit halal-slaktat kött har de under hela sin skoltid ätit vegetarisk kost. Zainab beskriver 

att hennes föräldrar bestämde redan när hon var sex eller sju år, att hon skulle äta vegetariskt. 

Zainab säger:  

[N]är man blev äldre då förstod man. Det här är en lag inom Islam, att man 
ska äta helst halalslaktat, man ska inte äta griskött, och då respekterade man 
den regeln.15  

    

Hafsa uttrycker att hon inte tog sin muslimska tro på allvar under sin skoltid, men att hennes:  

matvanor var islamiska, alltså trots att jag inte följde Islam till punkt och 
pricka så vet jag att jag var väldigt noga med att inte äta griskött, inte dricka 
alkohol […]. Det var typ som ett alarm – jag åt inte griskött och jag drack 
inte alkohol.16  

  

Alla fyra tjejerna tycker inte att de stött på några problem när det gäller att få alternativ mat. 

När Nian gick i grundskolan gick hon på en skola där det fanns många muslimer och de flesta 

eleverna var invandrare och därför var det naturligt att det fanns olika alternativ av kost. När 

hon på gymnasiet hamnade i en klass där hon var den enda muslimen fick hon fler frågor om 

varför hon åt vegetariskt. Amina berättar att klasskompisar kunde skoja med henne och säga 

att hon skulle smaka på griskött, men det hände väldigt sällan. 

 

4.2.2 Att vara muslim i mötet med religionsundervisningen 

Både Amina och Hafsa minns att deras religionslärare frågade dem om de tyckte att rätt bild 

förmedlades om islam. Amina tycker att hennes religionslärare på gymnasiet var mycket bra 

och att han la upp undervisningen på ett bra sätt. Hon beskriver att han lät eleverna arbeta 

med de fördomar som finns kring islam, där de fick se närmare på islam i relation till 

terrorism, kvinnoförtryck och jihad. Samtidigt beskrev han, enligt Amina, det positiva med 

islam, som en motbild mot fördomarna. Nian minns att läraren gick igenom grunderna i islam 

och att hon höll med om det mesta. 

     Zainab minns ett studiebesök, som hennes klass gjorde under högstadiet, till en moské. 

Hon beskriver att eleverna fick ställa frågor till en man i moskén och när han fick en fråga om 

vad som är skillnaden mellan sunni- och shiamuslimer beskrev han shiamuslimer som mer 

våldsamma och att de lär ut att om en muslim: ”dödar någon då kommer man till paradiset”.17 

Zainab som är shiamuslim berättar att hon tyckte att det var helt fel bild som gavs av 

15 Intervju med Zainab 2012-11-23 s.2 
16 Intervju med Hafsa 2012-11-23 s.1 
17 Intervju med Zainab 2012-11-23 s. 4. 
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shiamuslimer, och att hon inte vågade säga emot under besöket, men att hon berättade om 

händelsen för sin pappa, som åkte till moskén för att tala med dem. Zainab minns att även 

läraren hade reagerat på det som mannen i moskén hade sagt och att hon också tyckte att han 

förmedlat en felaktig bild. När Zainab minns religionslektionerna är det framförallt bilden av 

shiamuslimer som hon återkommer till. Hon beskriver att det fanns fler muslimer i klassen, 

men att hon som enda shiamuslim i sin klass, blev anklagad för olika saker och att hon 

önskade att hon hade haft mod att säga ifrån, och vågat säga: 

Vi tillber [inte] stenar, vi tillber [inte] personer, vi slår [inte] oss själva 
blodiga under den här sörjemånaden […] Nej, det är inte så, jag lovar.18 

 

4.2.3 Att vara muslim i mötet med musik, bild, naturvetenskap och samlevnads-

undervisning 

Av de fyra tjejerna är det Nian som uttrycker att hon tycker att det har varit problematiskt att 

vara muslim i mötet med ämnen där hennes värderingar inte stämmer med det som lärare 

undervisar om eller vill att eleverna ska göra. Nian är av den åsikten att man kan spela 

instrument, men att man inte ska sjunga när man spelar. Hon anser också att lärare inte förstod 

att hon inte ville måla sitt självporträtt. Nian menar att det är förbjudet enligt islam att rita 

självporträtt eller göra en bild av en människas ansikte. Nian säger: 

[J]ag ville inte rita det för att jag visste att det var fel enligt min tro. Men 
det var inte viktigt för lärarna utan de såg det som ett moment i ämnet och 
att det är "obligatoriskt". Så jag trodde ju att man "måste" rita ett 
självporträtt därför ritade jag också. Enligt Islam så ska man ju inte rita av 
t.ex en människas ansikte.19 

  

Amina har inte samma syn som Nian när det gäller bild som ämne. Hon berättar att hon: 

”älskar att rita”.20 Zainab menar, att det inte finns någon lag inom islam som skulle förbjuda 

henne att rita självporträtt. 

     När de fyra informanterna resonerar kring världens uppkomst och undervisning i 

naturvetenskap om Big Bang och evolutionsteorin uttrycker alla fyra att de anser att världen 

har skapats av Gud. Hafsa och Zainab för ett liknande resonemang kring att människor inte 

kan veta exakt hur världen uppstod, att Gud kan vara den som är källan till det som kallas för 

Big Bang och att han startade själva evolutionen. Zainab uttrycker att: ”det är ganska ologiskt 

18 Intervju med Zainab 2012-11-23 s. 5.  Ordet inte finns inte i originaltexten, men utifrån sammanhanget kan 
man se att Zainab menar att de inte gör dessa saker som klasskompisarna anklagar henne för att göra. 
19 Mail från Nian 2012-12-17. 
20 Intervju med Amina 2012-11-22 s. 6. 
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att någonting har uppstått ur någonting av ingen anledning”.21 Nian är den av de fyra 

intervjupersonerna som tydligast uttrycker att hon inte tror på Big Bang eller att människan 

skulle ha utvecklats från apor. Nian säger:  

Jag tror inte på att det var Big Bang eller att vi kommer från apor alls. Jag 
har […] fått diskutera mycket för det. […] Jag tror faktiskt att Gud har 
skapat oss. Adam och Eva. Sen så har vi kommit ur det sen.22 

 

Nian menar att människosläktet härstammar från de första människorna, som skapades av 

Gud, och hon tar avstånd från den utvecklingslära som lärs ut i naturvetenskapen.  

     När det gäller att ta del av samlevnadsundervisningen i skolan tycker alla fyra att det är 

viktigt att man får lära sig om detta i skolan, men alla fyra har åsikter om att man kunde 

undervisa om det på ett annat sätt. Amina, Hafsa och Nian tycker att det är för tidigt att 

berätta om sex i början av högstadiet. Amina berättar att hon fick se ett filmklipp där några 

hade sex och att hon reagerade mycket kraftigt, och när hennes lärare såg hennes reaktion fick 

hon tillåtelse att gå ut från klassrummet. Amina berättar: ”Alltså jag fick panik. […] Så då 

gick jag ut för jag hade aldrig sett något sådant tidigare”.23  Hafsa berättar att hon tyckte att 

hennes lärare berättade onödiga och olämpliga detaljer om olika ställningar vid sex för hennes 

klass på högstadiet. Hon tycker att det är helt på sin plats att ungdomar får veta hur kroppen 

fungerar och hur ett barn blir till, men att lärare inte ska berätta ”snuskiga saker”, som hennes 

lärare gjorde.24 Både Zainab och Nina tycker att lärare kunde ha samlevnadsundervisningen 

på det sätt att man har en lektion för killar och en lektion för tjejer. Zainab tycker att dessa 

saker väcker så mycket känslor hos eleverna och att det därför är mer lämpligt med uppdelade 

klasser. Nian uttrycker att hon inte gillade en film som hennes lärare visade, eftersom den 

visade för mycket av personernas kroppar. Nian menar, att det finns delar av kroppen som 

ingen annan får se och därför var filmen olämplig. Nian säger: 

att man inte visar den filmen just, att man inte visar så mycket av en 
människas kropp. För det är ändå awra, som man säger, som vi säger. Det är 
en del av kroppen som ingen annan får se mer än dig själv eller sen om du 
gifter dig, din man.25 

 

 

 

21 Intervju med Zainab 2012-11-23 s. 4. 
22 Intervju med Nian 2012-11-29  s. 4. 
23 Intervju med Amina 2012-11-22 s. 4. 
24  Intervju med Hafsa 2012-11-23 s. 5. 
25 Intervju med Nian 2012-11-29 s. 4. Awra är ett arabiskt ord. Awra betecknar intima kroppsdelar som man inte 
får visa.  
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4.2.4 Att vara muslim i relation till idrottsämnet 

För informanterna är det skolans krav på att man ska vara med och simma som skapar störst 

problem för muslimska tjejer. Zianab beskriver att idrottsläraren på högstadiet påpekade vid 

flera tillfällen att hon var tvungen att kunna visa om hon kan simma för att få ett betyg. 

Zainabs lärare tyckte att hon kunde ha heltäckande baddräkt, eftersom en annan muslimsk tjej 

hade valt att simma i det, men Zainab tycker att dessa dräkter sitter för tajt, att de visar 

konturerna. Hon berättar att det var först i nian som hennes mentor kom med ett förslag som 

innebar att hon fick simma en förmiddag på badhuset, då det inte var öppet för allmänheten. 

Hon fick simma inför en kvinnlig simvakt och personalen hade ordnat så att det inte skulle 

finnas några män i närheten. När Zainab fick en ny idrottslärare på gymnasiet stötte hon på 

samma problem med simningen och hon tycker att det är dåligt att skolan inte har några 

alternativa lösningar för muslimska tjejer. Zainab säger: ”Men varför skulle det ta typ 

trehundra år tills nån kom fram till en lösning”.26 Nian deltog inte heller på simlektionerna 

och fick också simma inför en siminstruktör. Eftersom Nian är av den åsikten att man inte ska 

visa privata delar av sin kropp för andra tycker hon att skolorna borde göra om 

omklädningsrummen i idrottshallarna på det sätt att varje person duschar och byter om 

enskilt. Nian säger:  

Man kan ha enskilda duschar. […] Det skulle underlätta jättemycket för 
muslimska tjejer. […] Annars så tror jag att det ändå går att vara med på 
idrottslektionerna.27   
 

Amina ville inte vara med när det var simning och hon beskriver att hennes lärare blev arg på 

henne eftersom hon vägrade att följa med till badhuset. Aminas mamma tyckte att hon kunde 

delta genom att ha T-shirt på sig när de simmade, men att hon absolut inte kunde tänka sig 

det. Hon säger: ”Jag går inte till badhuset med en T-shirt. Så […] jag har inte följt med”.28  

     Zainab som bär slöja tycker att det har varit krånglat att bära slöjan på idrotten, eftersom 

man måste se till så att den inte trillar av. Hon tror att hon skulle kunna presterat mycket 

bättre på idrotten om inte hade haft den på sig. Zainab säger:  

Jag var inte så aktiv i idrotten […] Jag kunde gjort mycket bättre ifrån mig 
om jag inte hade haft på mig slöjan. För det är inte så anpassat för tjejer, för 
flickor med slöja. I t.ex. arabiska länder där flickor har slöja, är det alltid 
skilda skolor, för då behöver dom inte ha på sig slöjan i exempel idrotten 
och så.  

  

26 Intervju med Zainab 2012-11-23 s. 6. 
27 Intervju med Nian 2012-11-29 s. 3. 
28 Intervju med Amina 2012-11-22 s. 4. 
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När Hafsa gick i grundskolan och gymnasiet var hon med på idrotten och simning. Hon 

beskriver att hon då inte levde efter islams lära fullt ut. Idag när hon bär slöja, menar hon att 

idrottslärare borde kunna underlätta för muslimska tjejer och erbjuda andra alternativ när en 

muslimsk tjej inte kan delta, som att få en skrivuppgift istället.   

   

4.3  Fördomar…    
I detta avsnitt redogör jag för erfarenheter som de fyra informanterna har av kommentarer 

som de fått eller händelser som de varit med om på grund av att de är muslimer. Jag vill med 

detta avsnitt främst belysa de fördomar som de mött och fördomar kring att vara muslim och 

bära slöja i relation till klasskompisar och lärare.     

 
4.3.1 Att bära slöja eller inte  

Av de fyra tjejerna är det endast Zainab som uttryckligen säger att hon blivit mobbad för att 

hon burit slöja.  

Jag tog på mig slöjan när jag var nio år gammal, […]eftersom jag såg släkten 
hade, min mamma hade, och jag ville bli som dom, så tänkte jag. Det var 
inte lätt, det var inte alls lätt. Jag har blivit mobbad sen jag tog på mig slöjan 
i lågstadiet och i högstadiet blev jag ännu mer mobbad, för att jag var 
annorlunda.29    

 

Hon beskriver att klasskompisar kunde skrika efter henne eller ge henne kommentarer som: 

”Öh gardinen till exempel eller tältet”.30 Hon berättar, att hon även fick höra kommentarer 

som: ”Gå och spräng dig själv i luften till exempel eller terrorist, Taliban och så vidare”.31 

Hon berättar att de främst var på högstadiet som hon fick höra dessa kommentarer och att hon 

trivs mycket bra i den klass som hon nu går i på gymnasiet.  

     Nian började bära slöja när hon var 14 år. Hon berättar att det var hennes eget beslut och 

hon uttrycker att kvinnan ska täcka sitt hår, eftersom det står om det i Koranen, men hon är 

medveten om att många i Sverige förknippar slöjan med förtryck. Nian säger: 

Dom flesta tycker det är jättedåligt. Dom tror att man är förtryckt bara för att 
man har slöja och så vidare, men egentligen så är det inte så. Bara om man 
har valt det själv. Bara man vet varför.32 

 
Nian uttryck att hon känner sig bekväm med att ha slöja och ser inga större nackdelar med 

det. När hon började bära slöja gick hon på en skola där det fanns många muslimer, därför var 

29 Intervju med Zainab 2012-11-23 s. 2. 
30 Intervju med Zainab 2012-11-23 s. 3. 
31 Intervju med Zainab 2012-11-23 s. 9. 
32 Intervju med Nian 2012-11-29 s. 2. 
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det ingen som reagerade på att hon började bära slöja. Men när hon gick på gymnasiet 

upplevde hon att klasskompisar tog avstånd från henne och att hon ofta fick förklara eller 

svara på frågor. Nian berättar: 

Det var många som tog avstånd från en. Det var många som inte ville 
komma i nära kontakt, kompisrelationer och sånt. Och sen så fick man 
förklara jättemycket varför. […] Dom vet inte varför man täcker sig så 
mycket.33  

 

Hafsa bar vanliga kläder när hon gick i grundskolan och på gymnasiet. När hon under sin 

högskoleutbildning bestämde sig för att bära slöja var det flera av hennes studiekompisar som 

blev överraskade den dagen då hon kom med slöja för första gången. Hon minns deras 

reaktion och att hon fick förklara varför. Hafsa berättar, att det som var svårast för henne var 

när hon var ute på praktik, och fick erfara att man inte kunde acceptera hennes sätt att klä sig. 

Hon minns hur handledaren såg på henne när hon kom i slöja till praktikplatsen och hon 

upplevde att han hatade henne och direkt ifrågasatta hennes klädsel. Hafsa beskriver 

ordväxlingen mellan henne och mannen på följande vis: 

”Ska du ha det där på dig?” […] ”det du har runt huvudet”. Men jag: ”Min 
hijab? Jag kommer att ha den på mig”. Så han var så otrevlig. Och var så 
kall. Och verkligen såg ner på en. Du vet, man såg på hans blickar, att han 
hatade en.34 

 

Idag när Hafsa har valt att bära niqab (heltäckande slöja där ansiktet är täckt) har hon kommit 

fram till att hon kanske behöver utbilda sig igen för att hitta andra arbeten där hon kan vara 

klädd på det sätt som hon önskar. Det är hon själv som har valt att bära niqab och att hon vill 

uttrycka sin religion på det sättet. 

     Amina och Nian har med sig liknande erfarenheter från sin uppväxt. Båda har erfarenheter 

av att deras mammor utsatts för fördomar och kommentarer på grund av bärandet av slöja. 

Nian beskriver att hon minns en gång när hon var liten flicka och gick på promenad med sin 

mamma. Vid det tillfället var det personer som sa mycket ”elaka kommentarer” till hennes 

mor. Det är en händelse som hon aldrig glömmer och som hon har burit med sig genom 

livet.35 Amina berättar att hennes mamma bar slöja när hon kom till Sverige, men att hon 

efter en tid valde att ta av sig slöjan på grund av det tryck som hon upplevde. Amina 

beskriver:  

33 Intervju med Nian 2012-11-29 s. 2. 
34 Intervju med Hafsa 2012-11-23 s. 6-7. 
35 Intervju med Nian 2012-11-29 s. 3. 
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Vi lever i ett svenskt samhälle och då blir det mycket svårare för oss och 
kanske skaffa jobb och det kanske blir att vi blir lite så här utstötta och att 
folk kollar ner på en. […] [M]in mamma har gått igenom det och hon vet hur 
det är och hon tyckte det var jättejobbigt. […] [H]on valde att inte ha slöja på 
sig. 36  

 

Amina beskriver att hennes föräldrar har rått henne att klä sig enligt islams regler, man att 

hon inte behöver ha slöja. Hon uttrycker att hon skulle vilja bära slöja, för att det visar att 

man är muslim, men att hon inte känner sig redo för det än. Amina beskriver att slöjan gör att 

man hamnar utanför i det svenska samhället. Amina tror att hon burit slöja om hon inte bott i 

Sverige. Hon säger:  

[S]kulle jag bott i ett arabiskt land då skulle jag säkert haft på mig. Där är det 
mer vanligt att ha på sig än att inte ha på sig.37 
     

4.3.2 Att försvara och förklara islam  

Alla fyra beskriver att de under sin skoltid i olika situationer har fått förklara för 

klasskompisar eller lärare varför de är muslimer eller varför de handlar på ett visst sätt. Nian 

beskriver att det kan vara jobbigt att alltid behöva vara beredd på att svara på frågor om islam 

och att det finns dagar då man har mindre lust till att diskutera. Samtidigt betonar hon att hon 

gärna svarar på frågor om sin tro. Nian uttrycker detta på följande vis: 

[D]iskussioner kunde ju komma upp när man inte alls var beredd på det. […] 
Det kunde komma upp när som helst, var som helst och i vilket ämne som 
helst ibland. Så det var ju det som var jobbigt. Jag tycker ändå det är kul och 
förklara.38  

 

Amina beskriver att hennes klasskompisar inte har ställt många frågor om hennes tro. Amina 

säger:  

De flesta av mina kompisar som har vart svenskar dom har vart väldigt 
neutrala, dom frågar knappt – ”Nä, men det är okej liksom att du är muslim” 
och så var det slut med det.  

 
Samtidigt är hon medveten om att det finns många fördomar kring muslimer och att hon 

tycker att det är olyckligt att det i media enbart sprids en negativ bild av islam, när hon själv 

tycker att det finns så mycket positivt med religionen. Hon säger: 

[D]et är jobbigt för oss som muslimer att vi alltid måste typ försvara Islam 
hela tiden för att det bara är negativa saker som sägs.39 

36 Intervju med Amina 2012-11-22 s. 2. 
37 Intervju med Amina 2012-11-22 s. 2. 
38 Intervju med Nian 2012-11-29 s. 2. 
39 Intervju med Amina 2012-11-22 s. 4. 
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Zainab är också mycket kritisk till den negativa bild som sprids kring islam, men att hon 

samtidigt är medveten om att det finns muslimska grupper som Talibaner eller muslimer i 

Saudiarabien, som exempelvis med sitt förtryck av kvinnor, bidrar till att sprida en negativ 

bild av religionen. Hon säger: 

[M]uslimer är inte perfekta, men Islam är det som religion. […] Hade alla 
följt Islam hade det kanske inte vart så många problem nu i världen. Men jag 
kan säga att det här riktigt dåliga ryktet om Islam har verkligen spritt sig 
jättelångt, vilket har lett till jättemånga problem.40    

 
Zainab berättar att hon har en kristen klasskompis som hon brukar diskutera religion med. 

Hon beskriver att de brukar jämföra och utbyta fakta om sina religioner och att de kan ha 

långa samtal.  

     Hafsa är den av de fyra intervjupersonerna som under sin skoltid enligt henne själv inte 

brydde sig så mycket om sin religion. Hon berättar att hon fick frågor om islam, men att hon 

inte hade kunskap om varför muslimer till exempel inte äter griskött. Hon säger: ”[N]är jag 

väl fick det så ryckte jag mest på axlarna och sa "det bara är så".41 Samtidigt minns hon att 

hon försvarade muslimska kvinnors rätt att klä sig enligt islam, trots att hon då själv inte bar 

slöja eller följde muslimska regler kring klädsel. Hon säger: 

[D]å liksom försvarade jag muslimska klädseln trots att jag inte hade det. För 
jag tyckte att det är ändå min, det ligger i min kultur, det ligger i min religion 
och jag måste stå upp för det. För jag känner jättemånga som klär sig så som 
inte är förtryckta.42 

 

När hon som vuxen började att bära niqab har hon blivit mer medveten om alla fördomar och 

åsikter som finns kring att bära slöja och att täcka sin kropp. Hon uttrycker att många 

svenskar får en felaktig bild genom exempelvis nyhetsrapportering om muslimska kvinnor 

som bär niqab. Hon uttrycker att många tror att hon blivit tvingad till att bära det, men hon 

understryker att det är hennes eget beslut. Hafsa menar, att många tror att hon är en afghanskt 

förtryckt kvinna, och att de inte förstår att bakom slöjan finns en svensk kvinna som kan 

uttrycka sig både i skrift och tal och som kan framföra sina egna åsikter. Hon säger: 

Det är sån hysteri kring niqab, bara för att det är så okänt. Bara för att man 
känner inte personen som är bakom. Man tror ofta att – hon kan säkert ingen 
svenska, hon är invandrare, hon kan ingenting, man har redan så mycket med 
fördomar43 

40 Intervju med Zainab 2012-11-23 s. 10. 
41 E-post från Hafsa 2012-12-20. 
42 Intervju med Hafsa 2012-11-23 s. 6. 
43 Intervju med Hafsa 2012-11-23 s. 2. 
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Amina och Zainab som är shiamuslimer uttrycker att det fått försvara sin tro i mötet med 

andra muslimer. Amina uttrycker att det har uppstått bråk när någon sunnimuslim har sagt 

något negativt om shiamuslimer. Hon beskriver att hon kan bli mycket upprörd när någon 

säger något nedsättande om shiamuslimer och att hon tycker att det är svårt att hantera dessa 

situationer eftersom shiamuslimerna är i minoritet. Zainab uttrycker liknande tankar utifrån 

att vara ensam shiamuslim i klassen och att hon kände att andra muslimer pekade ut henne 

som avvikande. Zainabs situation kring att vara shiamuslim finns belyst tidigare under 4.2.2. 

 

4.3.3 Mötet med lärare   

Under 4.2.2. och 4.2.4 finns korta beskrivningar av tjejernas möten med religions- och 

idrottslärare. Här följer några korta beskrivningar av möten med lärare från tjejernas skoltid i 

relation till fördomar. 

     Zainab och Nian uttrycker med liknande resonemang att de upplever att de blivit orättvist 

behandlande av lärare för att de är muslimer. Nian beskriver att hon gått hela grundskolan och 

gymnasiet här i Sverige och att hon tycker att hon haft lätt för att lära, men att hon upplevt att 

lärare gett henne fler uppgifter än de andra eleverna för samma betyg. Hon säger: ”Jag fick 

alltid göra mer än alla andra för att få ett rättvist betyg”.44 När hon skulle skriva sitt 

projektarbete på gymnasiet hade hon en lärare som skulle handleda henne och Nian kände att 

han aldrig blev nöjd med hennes insats. Vid ett tillfälle när han skulle handleda henne började 

han att skrika på henne, och då protesterade Nian, och gick till sin mentor och berättade vad 

som hänt, vilket ledde till att rektorn på skolan fick bedöma hennes arbete istället. Nian har 

märkt en tydlig skillnad mellan gymnasiet och högskolan, att lärarna på högskolan inte ger 

henne fler uppgifter, som lärarna på gymnasiet gjorde. Hon upplever att de behandlar 

studenterna på ett likvärdigt sätt. Zainab beskriver att hon upplevt att det fanns lärare som 

behandlade henne negativt på grund av att hon burit slöja. När hon jämfört sina studieresultat 

med andra klasskompisar har hon fått ett lägre betyg och hon har varit med om situationer där 

lärare inte ansträngt sig att förklara saker för henne lika genomgående som de gjort till andra 

elever i klassrummet. Zainab har mött många bra lärare också, men känner att hon under 

grundskolan fick kämpa själv mot klasskompisar och lärares fördomar kring muslimer. Hon 

säger: 

Det fanns vissa som dömde då utifrån att jag hade på mig slöja, det var vissa 
som det kändes som de gav mig lågt betyg på grund av det fast än jag kanske 

44 Intervju med Nian 2012-11-29 s. 6. 
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presterade lika bra som min klasskamrat, som inte hade på sig slöja. […] Det 
finns lärare som man har sett att dom har så här jättekonstiga blickar, haft 
vissa fördomar och så... […] Så man har blivit så här – Me against the world 
typ så och försökt bli stark på egen hand.45     

När Zainab ser tillbaka på sin tid i grundskolan då hon var mobbad för att hon är muslim, 

uttrycker hon, att hon borde ha pratat med en lärare om sin tro för att de skulle ha fått en 

större förståelse för hennes situation. Men hon hade inte modet att göra det, eftersom hon var 

mer osäker då. Zainab säger: 

[H]ade jag gått och satt mig med en lärare - ”det är så här det ligger till, jag 
bär sjal för att så här så här – islam är inte vad du tror det är, vi är inte 
terrorister osv.” Ja, då kanske de hade fått lite mer förståelse, men jag var ju 
så upptagen med att försvara mig själv mot typ världen. Jag tänkte inte på 
det.46  

   

Amina bär med sig en erfarenhet från när hon gick på högstadiet. Under en lektion kom 

samtalet in på boxaren Mike Tyson och då berättade Amina för klassen att han konverterat till 

islam. Amina berättar att hennes lärare frågade då: ”Står det i Koranen att man får våldta sin 

kvinna?”.47 Amina minns att hon tyckte att det var en jobbig situation som uppstod i 

klassrummet när lärare kopplade samman Tysons övergrepp med islam och att hon inte visste 

vad hon skulle svara sin lärare. Hon uttrycker, att idag hade hon bemött lärarens uttalande, 

men vid det tillfället satt hon tyst.      

 
4.4  Två världar  

I detta avsnitt vill jag belysa informanternas resonemang kring att växa upp i det svenska 

samhället och ta del av de värderingar som finns i skolan och i ungdomsvärlden och att 

samtidigt formas av islam genom familj och muslimska vänner. Jag kommer att belysa detta i 

relation till hur tjejerna resonera kring att vara kvinna, sex, att vara troende och tjejernas 

förhållningssätt till studentfester. 

 

4.4.1 Kvinnan ses som en diamant 

De fyra tjejerna beskriver att det under slutet av högstadiet blev mer vanligt att deras 

klasskompisar skaffade sig pojkvänner eller flickvänner, men att det var otänkbart för dem att 

ha en pojkvän. Amina berättar att klasskompisar frågade henne om varför hon inte hade 

någon pojkvän, men att hon brukade svara dem att hon inte fick. För Amina var det självklart 

45 Intervju med Zainab 2012-11-23 s. 2-3 
46 Intervju med Zainab 2012-11-23 s. 3. 
47 Intervju med Amina 2012-11-22 s. 8.  
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att man ska vänta med sex till äktenskapet och hon minns att hon reagerade när klasskompisar 

berättade att de hade haft sex. Fast det var en tyst reaktion i hennes inre. Hon säger: 

[N]är jag var med några svenska tjejer så sa jag inte: ”men va hur kan ni ha 
sex och så här?” utan ”okej” och så… Och sen när man var med dom […] 
muslimska tjejerna så pratade man inte om sex och sånt. Det var helt andra 
samtalsämnen.48   
 

Hafsa beskriver att hennes klasskompisar på gymnasiet talade mycket om sex och att hon 

upplevde att hon var den enda som inte hade haft sexuella erfarenheter. För Hafsa var det 

också självklart att sex endast sker mellan en gift man och kvinna och hon visste att det var 

viktigt för hennes rykte och för hennes vuxna liv att hon avstod. Hon säger: 

Jag fick lära mig alltid att sex är nånting som händer mellan gift man och 
kvinna och that´s that. Händer det utanför – khalas […] [D]u har förstört ditt 
rykte, du har förstört allt, du kan få en sjukdom. Så det var inte nånting jag 
strävade efter överhuvudtaget. Men det var verkligen press och alla tjejer jag 
kände hade förmodligen haft sex och liksom sa det och tyckte att det var 
ocoolt att … va oskuld, eller så.49  
 

Zainab uttrycker att hon medvetet försökt att undvika kompisgäng där man talat mycket om 

sex. Hon beskriver att kvinnan ses som en diamant inom islam och genom att hon täcker 

bröst, armar och hår förhöjs kvinnans värde. Hon uttrycker att sjalen är en hjälp för mannen 

att se till kvinnans personlighet. Hon menar, att män lätt blir förblindade av kvinnors 

utseende, men att en riktig man ser till andra kvaliteter. Hon säger: ”Folk med vett letar efter 

personlighet. Alltså… för utseendet kommer ju dö med tiden. […] [S]jalen ger hennes exakta 

värde”.50 Nian för ett liknande resonemang om att det inte är utseendet som är viktigt utan: 

”intelligens eller åsikter, personlighet”.51 Nian har framförallt umgåtts med vänner som är 

muslimer eller som har liknande värderingar som hon, därför har hon inga erfarenheter av att 

känna det tryck till att ha sex som exempelvis Hafsa beskriver.   

     När Hafsa resonerar kring att många ser den muslimska kvinnan som en förtryckt kvinna, 

menar hon, att det är den västerländska kvinnan som är förtryckt. Hon uttrycker att de ideal 

som sprids genom tidningar och media och om hur en kvinna ska vara är mycket negativa. 

Hon ger som ett exempel, att man kan titta på de rubriker som många tidningar i en vanlig 

mataffär förmedlar om att exempelvis gå ner i vikt. Nian för ett liknande resonemang när hon 

48 Intervju med Amina 2012-11-22 s. 5. 
49 Intervju med Hafsa 2012-11-23 s. 5. Ordet khalas är arabiska och betyder nu räcker det/sluta. I betydelsen att 
man gått över gränsen för vad som är tillåtet.    
50 Intervju med Zainab 2012-11-23 s. 7. 
51 Intervju med Nian 2012-11-29 s. 7. 
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talar om fördelarna med att bära slöja och inte behöva sminka sig eller hålla på med sitt 

utseende innan man ska gå ut. Hon säger:  

Jag behöver inte gå ut varje dag och ta på mig dom snyggaste kläderna, 
sminka mig och hålla på, kanske en hel timme. Jag behöver ju bara ta med 
mig min personlighet.52     

Både Zainab och Amina för ett liknande resonemang om att deras föräldrar vill beskydda 

dem. Zainab uttrycker att det är viktigt att som föräldrar värna om dotterns rykte. Hon berättar 

att hon vill läsa vidare efter gymnasiet, men att det är otänkbart för hennes föräldrar att hon 

skulle flytta hemifrån förrän hon har gift sig. Amina uttrycker att hennes mamma har vakat 

över henne under hennes uppväxt. Som ett exempel berättar hon att hennes föräldrar inte tillät 

henne att sova över när de skulle göra en övernattning med klassen i årskurs fem. Amina 

säger:  

[O]ch så fick jag bara va där på dagen, så kom mina föräldrar och hämtade 
mig senare på kvällen för att dom inte ville att jag skulle sova över där.   

 

4.4.2 Att vara troende  

För tjejerna har fastemånaden Ramadan varit ett tydligt exempel på att de är muslimer och 

fastan har varit en naturlig del av deras liv under många år. Alla fyra har fastat och de 

beskriver att de oftast har haft någon att fasta tillsammans med. Nian uttrycker att hon fick en 

hel del frågor om fastan, från både lärare och elever, när hon under gymnasiet var den enda 

muslimen i klassen. Hon berättar att det kunde vara jobbigt att gå på idrottslektionerna under 

fastan, men hon menar att det gick att genomföra en lektion trots fastan. Amina berättar att 

hon började fasta redan när hon var 10 år, för att hon själv ville. För Amina är fastemånaden 

en speciell tid då hon upplever att hon kommer närmare Gud. Hon uttrycker att det har gått 

bra att fasta under skoltiden, men att det inte har gått att be under en skoldag. Amina, Nian 

och Zainab beskriver med liknande resonemang att det inte går att genomföra de föreskrivna 

bönetillfällena som sammanfaller med skoldagen, eftersom rasterna ofta är korta. Alla tre 

uttrycker att de under sin skoltid har utfört sina böner i hemmet. Hafsa fastade, men bad inte 

under sin skoltid. Nian beskriver att hon ville be i skolan, men att det inte fanns något 

bönerum att gå avsides till. Hafsa, Nian och Amina beskriver att det är lättare att ta tid för bön 

när man studerar på högskolenivå. Hafsa säger: 

[N]är jag gick i högskolan då bad jag […] ofta vid lunch, då bad jag… och 
sen vid andra tider så gick jag bara ut, exempelvis som nån som går på toa. 
Jag gick bara ut och sen bad jag. 

 

52 Intervju med Nian 2012-11-29 s. 7.  
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     Nian, Amina och Zainab uttrycker med liknande resonemang att de mött klasskompisar 

som inte kan förstå att de tror på något som man inte kan se eller vetenskapligt bevisa. 

Zainab, som har en kristen klasskompis som hon brukar diskutera religion med, beskriver att 

hon har flera klasskompisar som inte vill tala om religion. Zainab säger: ”Jag har mött […] 

många faktiskt, som tyckt att det är jättejobbigt när man tar upp ämnet om religion”.53 Amina 

menar att hon inte behöver några vetenskapliga bevis för att kunna tro på Gud och hänvisar 

till att någon måste ha skapat världen. För Amina bärs tron också upp av att hon menar att 

hon har upplevt Guds kärlek. Hon säger:  

Jag tror att endast troende personer känner av Guds kärlek och när man väl 
har känt den så är man övertygad om att Gud finns!54   

 

Zainab beskriver att hon hade en period under sin uppväxt då hon umgicks med vänner som 

inte var bra för henne. Men när hon började närma sig Gud mer och mer, slutade hon att 

umgås med dem och fick en ny vän. Zainab uttrycker, att hennes vänner som inte är muslimer 

inte förstår hur det är att vara muslim och att hon lever som i två skilda världar som inte kan 

mötas. Hon säger: 

Det känns som två skilda världar. […] För det är så annorlunda, mitt liv i 
skolan, mina aktiviteter, min fritid och min islamiska värld.55 

 
Amina uttrycker också att hon är del av två olika världar som ibland krockar. Hon menar att 

det inte går att praktisera islam fullt ut här i Sverige.    

   
4.4.3 Att inte vara med på studentfester  

Alla fyra tjejerna berättar att de inte har varit med på studentfester. Hafsa uttrycker att hennes 

klasskompisar pratade mycket om att vara ute och festa. Hon säger: ”snacket var alltid, festa 

och liksom, du lever en gång…”.56 Zainab berättar att hon inte går på studentfester. Hon ser 

ingen mening med att vara med. Hennes klasskompisar som går på festerna säger att det är 

bra för sammanhållningen, men Zainab säger: ”Jag föredrar hellre att sitta hemma med några 

vänner och kolla på film”.57 Amina berättar att hennes mamma velat beskydda henne under 

hennes uppväxt genom att inte tillåta henne att vara med på klassfester eller övernattningar 

som gjordes i skolans regi (vilket redan är nämnt under 4.4.1). Amina uttrycker att hon ville 

vara med på klassfesterna, men när hon senare gick på gymnasiet visste hon att det inte ens 

53 Intervju med Zainab 2012-11-23 s. 8. 
54 Mail från Amina 2012-12-19  
55 Intervju med Zainab 2012-11-23 s. 4. 
56 Intervju med Hafsa 2012-11-23 s. 6. 
57 Intervju med Amina 2012-11-22 s. 7. 
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var någon idé att be om lov för att vara med på studentfester. Samtidigt kan hon idag 

konstatera att hon inte hade någon längtan efter att vara med, eftersom hon inte dricker 

alkohol. Amina minns också att hennes klasskompisar kunde komma bakfulla till skolan efter 

en studentfest och hon såg hur dåligt de mådde. När Amina, Nian och Hafsa tog studenten 

firade de endast med familjen. Hafsa var med på en champagnefrukost, men hade istället med 

sig egen alkoholfri dricka. Hafsa säger:  

[J]ag var med och tog studenten och sånt och åkte på flak, men sen gick jag 
hem och var inte med och festade.58 

  

5. Diskussion  
 
Detta avsnitt kommer att innehålla en diskussion som utgår från presentationen av tjejernas 

erfarenheter och åsikter som finns under avsnitt 4. I diskussionen kommer jag att ge egna 

reflektioner, i ett samspel med tidigare forskning och den teoretiska bakgrunden, till det som 

intervjupersonerna har sagt. I denna uppsats vill jag ta reda på hur fyra muslimska tjejer i 

Sverige resonerar kring hur de har blivit bemötta i skolan som muslimer. Min övergripande 

frågeställning är: Hur har några muslimska tjejer upplevt sin skoltid i en svensk skola? Frågan 

besvaras i relation till följande tre perspektiv där jag vill ta reda på hur de har upplevt det att 

vara muslim i relation till olika skolämnen, om de har mött fördomar och om att vara troende i 

skolan.  

 

5.1  Muslim i relation till olika skolämnen 
I mötet med olika skolämnen är det tydligt att idrotten är det ämne som skapar mest problem 

för muslimska tjejer, vilket stämmer överens med de studier som Otterbeck (2000) har gjort. 

Otterbeck belyser att det för många muslimska familjer är problematiskt med den avkläddhet 

som är på ett badhus. Inom ramen för denna uppsats har jag inte haft möjlighet att ta reda på 

om blivande idrottslärare får kunskap om hur man möter muslimska tjejer i relation till ämnet, 

vilket hade varit intressant att veta för denna studie. Det är ett ämne för vidare forskning om 

muslimer i skolan. Zainab beskriver att hennes idrottslärare på högstadiet vid flera tillfällen 

ville att hon skulle visa om hon kunde simma för att hon skulle kunna få ett betyg, men att det 

var hennes mentor som kom med en lösning på problemet. Jag kan tycka att en mångkulturell 

skola borde ha en plan för hur man handskas med de muslimska tjejernas situation, eftersom 

de måste visa om de kan simma för att få ett betyg.  

58 Intervju med Hafsa 2012-11-23 s. 7. 
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     När Zainab beskriver att hennes idrottslärare tyckte att hon kunde vara med och simma för 

att en annan muslimsk tjej var med och badade i heltäckande baddräkt, belyser hon ett viktigt 

perspektiv, alltså att det inte finns en syn på huruvida en muslimsk tjej kan vara med och 

simma eller inte. Aminas mammas förslag om att simma med T-shirt visar på ytterliggare en 

lösning. Men oavsett om man som muslimsk tjej kan tänka sig att vara med som Hafsa gjorde, 

eller att man anser att man inte kan delta, anser jag att det borde vara idrottslärarens uppgift 

att ha en tanke om hur man gör det möjligt för de muslimska tjejerna att delta i idrotten. En 

lärare behöver se till alla elever. Elever med dyslexi har rätt till hjälpmedel och att få en 

anpassad undervisning. Borde man inte kunna anpassa idrotten och hitta alternativa lösningar 

även för de muslimska tjejerna när det gäller idrotten? Zainabs mentor hittade en individuell 

lösning för just en elev, men en skola borde kunna hitta en gemensam lösning där flera 

muslimska tjejer samtidigt får göra ett simtest. 

     I förhållande till andra skolämnen kan jag inte se att de krävs några större insatser eller 

förändringar. Jag tror att de mer handlar om att lärare är medvetna om att det finns elever i 

klassrummet som har andra värderingar och att man inte förutsätter att alla har samma syn på 

sex eller jordens uppkomst. Nian är ett exempel på en elev som i relation till flera ämnen har 

en annan syn än majoriteten. Utifrån hur hon tolkar islam och utövar sin religion skiljer hon 

sig på vissa punkter även i relation till de andra tre tjejerna. Nian ville egentligen inte måla sitt 

självporträtt, när hon gick i grundskolan, med hänvisning till sin religion, hon tycker inte att 

man ska sjunga till musik som spelas på instrument och hon tycker att det är olämpligt att visa 

filmer där privata delar av kroppen syns i relation till islam, vilket även får konsekvenser i 

relation till idrotten där hon anser att man borde ha enskilda duschar. Nian har även tydliga 

åsikter när det gäller synen på hur världen kom till och att hon beskriver att människan inte 

har utvecklats från aporna, utan är skapad av Gud. Denna sista åsikt håller även de andra tre 

tjejerna med om, alltså att Gud har skapat världen. Med hänvisning till Nian vill jag visa på 

att en lärare behöver ha kunskap om att dessa värderingar och tankar finns hos elever. Det 

finns en risk hos lärare att ge en bild av verkligheten, men att ett öppet klimat i klassrummet 

kan skapa möjligheter där dessa elever vågar att dela sina tankar och att det får skapas ett 

samtal där olika åsikter får mötas i en givande och tagande dialog. 

     I jämförelse med de resultat som Otterbeck (2000) gjort i sin studie där han redogör för 

problematik som muslimska föräldrar uttryckt kring den svenska skolan har de tjejer som jag 

intervjuat beskrivit liknande funderingar och åsikter kring olika skolämnen. Jag har inte funnit 

några markanta skillnader i det som tjejerna beskriver från sin skoltid i relation till Otterbecks 

studier.    
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5.2  Att möta fördomar 
Under 2.2 finns utdrag från skolans värdegrund som beskriver varje individs rätt till att vara 

den han eller hon är i den gemensamma skolmiljön och att ingen ska ”utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning” 

(SKOLFS 2011: 144). När Zainab och Nian som har burit slöja i både grundskolan och 

gymnasiet uttrycker att de upplever att de har mött fördomar och att de inte blivit behandlade 

på ett likvärdigt sätt i jämförelse med sina klasskompisar tycker jag, att den svenska skolan 

har misslyckats med att efterleva det som står i skolans styrdokument. Eklund (2003) 

uttrycker att interkulturellt lärande handlar om att lärare ska fostra eleverna på det sätt att man 

förebygger fördomar och utvecklar respekt. I de fyra tjejernas berättelser noterar jag att de 

beskriver att lärarna, som ska vara dem som fostrar eleverna till respekt och förståelse, själva 

har fördomar. Både Zainab och Nian upplever att lärare har behandlat dem annorlunda än 

andra elever i klassen på grund av slöjan. Nian uttrycker att hon fått göra fler uppgifter än 

andra elever i klassen och Zainab tror att hon har fått lägre betyg för att hon bär slöja.  

     Jag vet inte om det är så att Zainab och Nian har blivit orättvist behandlade för att de bär 

slöja. Jag kan bara konstatera att de upplever att det var så och att det är ledsamt att de känner 

på det sättet, eftersom skolan ska vara en miljö där varje elev möts med respekt och där ingen 

ska känna sig diskriminerad. Eftersom Nian läser på en högskoleutbildning och kan jämföra 

sin nuvarande studiesituation med hur det var på gymnasiet tycker jag, att hennes beskrivning 

av att lärarna på högskolan bemöter henne på ett bättre sätt styrker hennes upplevelse av att 

lärarna på gymnasiet inte bemötte henne på ett professionellt sätt.  Även om alla lärare ska 

följa FN:s barnkonvention och behandla alla elever lika, vilket Olivestam och Thorsén 

(2008:31) betonar, formas lärare av de fördomar som finns i samhället. Gruber (2008: 165) 

belyser i sin studie (vilket jag belyst under 2.2) fördomar som lärare på en svensk 

högstadieskola har kring invandrarelever och hur de kategoriserar elever som ”svenska” eller 

som ”invandrarelever”. Att automatiskt dra slutsatser om att Nian och Zainab har känt sig 

orättvist behandlade behöver inte höra samman med att de är muslimer, utan kan vara 

relaterad till fördomar som lärare kan ha kring invandrarelever. Å andra sidan finns det i vårt 

samhälle en negativ bild av muslimer med slöja. Gruber ger exempel på lärare som menade 

att en somalisk flicka som bar slöja gjorde det eftersom hon kom från ett omodernt land. 
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Gardell (2010) uttrycker att slöjan kan väcka avsky och Otterbeck (2000) har mött lärare som 

förknippar slöjan med förtryck.  

     När tjejerna i denna studie talar om lärare som de har mött i grundskolan och gymnasiet 

verkar det som att de har haft mycket bra religionslärare. Amina ger sin lärare ett mycket gott 

betyg för att han lyfte upp fördomar kring islam, men även beskrev religionen på ett bra sätt. 

Men samtidigt ger de exempel på lärare som har fördomar och som inte bemött dem på ett bra 

sätt, som exempelvis Nians handledare för projektarbetet som inte kunde sluta att klaga på 

henne, eller Aminas engelsklärare som provocerande talade om muslimer som våldtäktsmän i 

relation till Mike Tyson, utan att hon kunde möta lärarens uttalande.  

     Aminas beskrivning av sin skoltid är framförallt positiv och hon har valt att inte bära slöja 

utifrån de erfarenheter som hennes mamma gjorde när hon kom till Sverige och bar slöja. Jag 

uppfattar Amina som en tjej som är stolt över att vara muslim och som samtidigt har valt att 

inte bära slöja för att anpassa sig till den svenska kulturen. Därför blir jag upprörd över 

engelsklärarens bemötande av Amina. Otterbeck beskriver i båda sina studier hur tufft det kan 

vara för muslimska elever att forma sin identitet i en kultur där ”de har ett religiöst och 

kulturellt bagage som många i Sverige […] är negativt inställda till eller rädda för” (Otterbeck 

2000: 121). Muslimska ungdomarna behöver brottas med sin identitet precis om alla andra 

tonåring gör, men samtidigt ska identiteten formas i relation till den kultur och religion som 

finns i hemmet. Att som lärare angripa en 13- eller 14-åring, som Aminas lärare gjorde, är 

inte ett acceptabelt beteende hos en lärare.           

     Ett sätt att förstå dessa lärares beteenden och fördomar kan höra samman med det 

sekulariserade samhälle som Sverige har blivit. Både Löwendahl (2008) och Pettersson 

(2008) menar att religion har blivit en privatsak, som uttrycks på olika sätt av individen. 

Petterson menar, att det låga intresse för organiserad religion som finns i Sverige är ovanligt i 

jämförelse med andra länder, vilket gör Sverige till ett ”annorlunda” land (Pettersson 2008: 

37). De lärare som finns på olika skolor i Sverige har under sina liv formats av den syn som 

finns kring religion, som något privat och individuellt som inte ska uttryckas offentligt. I 

relation till detta har även skolan påverkats av sekulariseringen på samhällsnivå och ett viktigt 

ord för skolan idag är att den ska vara icke-konfessionell. Förutom den sekularisering som 

skett i samhället har även fördomarna kring muslimer ökat sen 11 september och Roald 

(2003) menar att det har blivit svårare för muslimska kvinnor med slöja. Gardell menar 

(2010) att slöjan är en symbol för förtryck. Otterbeck (2010) lyfter fram ett exempel från en 

kille som beskriver hur en helt främmande man började svära och skrika efter hans mamma 

på stan, eftersom hon bar slöja. I denna studie beskriver både Amina och Nian att deras 
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mammor blivit utsatta för kommentarer och åsikter på grund av att de burit slöja. Hafsas 

erfarenheter från sin praktikplats under sina högskolestudier, där handledaren ifrågasatte 

hennes bärande av slöja, är också ett exempel på de fördomar som finns i det svenska 

samhället. Lärare i Sverige formas av sekularisering och av fördomar som finns kring 

muslimer på samma sätt som andra människor gör i vårt samhälle. Lärare är inte skilda från 

den svenska kulturen. Jag tror, och jag har inga vetenskapliga belägg för min åsikt, men jag 

tror att det finns lärare som i mötet med en muslimsk tjej med slöja blir provocerad av detta. 

Jag tänker, att lärare kan agerar utifrån okunskap, att de utgår ifrån att en elev med slöja är 

förtryckt. I ett samhälle där religionen är en privatsak väcker en ung tjej, som väljer att 

uttrycka sin tro offentligt, reaktioner. Samtidigt har hon frihet enligt värdegrunden att uttrycka 

sin tro. Sekulariseringen i Sverige och de ökade flödet av fördomar kring muslimer kan 

användas för att förstå varför lärare möter muslimska tjejer med slöja på ett negativt sätt, men 

det ger dem inte rätten att göra det. När Nian uttrycker att lärarna på högskolan bemöter henne 

på ett bättre sätt än lärarna på gymnasiet eller när en ung tjej som Zainab berättar att hon har 

blivit mobbad med anledning av att hon bär slöja, anser jag att den svenska skolan har 

misslyckats. Ingen elev ska behöva känna sig orättvist behandlad eller behöva bli mobbad.  

     Det är inte den här studiens syfte att ta reda på exakt vad som hänt kring dessa två tjejer, 

men jag anser att lärare skulle behöva få mer kunskap om hur det är att vara muslimsk tjej och 

bära slöja. Om jag ser till min egen utbildning har jag som blivande religionslärare en djupare 

förståelse för dessa tjejers situation. Men jag anser att det borde ingå åtminstone en 

föreläsning för alla blivande lärare kring denna problematik, för att varje lärare ska kunna 

möta dessa elever på ett respektfullt sätt, och tillsammans med andra lärare bidra till att inte 

förstärka fördomen kring den muslimska kvinnan som en förtryckt kvinna. Zainab uttrycker 

idag när hon ser tillbaka på sin tid i grundskolan att hon borde ha satt sig ner med en lärare 

och förklarat varför hon bär slöja, men jag kan tycka att hennes lärare borde ha sett att hon 

mobbades och istället kommit till henne och talat med Zainab om hur man kunde ha förbättrat 

situationen. Jag tycker inte att ung tjej som håller på och formar sin identitet och självkänsla 

ska behöva höra de kommentarer som Zainab fått höra från klasskompisar, som ”spräng dig 

själv i luften”.59 Skolan ska vara en miljö som präglas av respekt och att både lärare och 

elever skapar en positiv arbetsmiljö i relation till det som står i värdegrunden.  

     Alla fyra tjejerna beskriver att de i olika situationer fått förklara eller försvara sin religion. 

Men det behöver inte vara negativt för en ung människa att förklara varför man är muslim 

59 Hela citatet finns under 4.3.1 
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eller resonera kring sin världsbild eller sina värderingar. Nian uttrycker att hon tror att hennes 

tro har utvecklats på grund av alla frågor som hon fått i skolan och att hon kanske inte hade 

studerat sin religion på samma sätt om hon bott i ett muslimskt land. Jag anser att alla mår bra 

av att ha perioder i sitt liv då man funderar och reflekterar över varför man tror eller tänker 

som man gör eller vad som är viktigt i livet.   

     De unga vuxna i Otterbecks (2010) studie som valde att klä sig som andra ungdomar och 

som inte uttryckte sin tro i det offentliga rummet kunde ändå uppleva att det var annorlunda i 

relation till majoriteten. I denna studie kan jag konstatera att Amina och Zainab lever i en 

minoritetskultur i dubbel bemärkelse. Dels är de muslimer och formar sin identitet i relation 

till hur svenskar ser på invandrare och muslimer, men eftersom de är shiamuslimer får de 

även uppleva att de ifrågasätts som muslimer utav sunnimuslimer.                      

 

5.3  Att vara troende i skolan 
För de fyra tjejerna har det var naturligt under deras skoltid att inte äta griskött och att fasta 

under Ramadan. I skolan har det funnits alternativa kötträtter, men även vegetarisk kost för 

dem som önskar det. Otterbeck (2000) beskriver i sin studie att det finns elever som inte äter 

det ersättningskött som skolan erbjuder, eftersom deras familjer anser att allt kött ska vara 

halal-slaktat. Både Nian och Zainab beskriver att de har valt att äta vegetariskt under sin 

skoltid, eftersom de också anser att kött ska vara halal-slaktat. I denna studie förde jag inget 

samtal med Nian och Zainab om hur det har varit, att redan som sex eller sjuåring endast äta 

vegetarisk kost i skolan. Utifrån egen erfarenhet av ha barn som inte vill äta grönsaker, kan 

jag imponeras över att två barn går med på att äta vegetariskt så tidigt under sin skoltid. 

Samtidigt kan man tolka deras tidiga beslut till att följa dessa matregler i relation till det som 

Furseth och Repstad (2005: 156) kallar för den primära socialisationen. Eftersom tjejerna 

under sin uppväxt har lärt sig av sina föräldrar att det finns matregler blir den naturliga följden 

för dem att även följa dessa regler i skolan. Hafsa som uttrycker att hon inte var så troende 

under sin skoltid uttrycker i relation till griskött och alkohol att hon upplevde att hon hade 

som ett inbyggt alarm som påminde henne om att det fanns regler att följa i relation till 

exempelvis griskött, vilket visar hur stark den primära socialisationen är. Nian beskriver att 

hon på gymnasiet fick frågor om varför hon åt vegetariskt, annars kan jag konstatera att det 

verkar som att den svenska skolan under de senaste åren har varit bra på att erbjuda olika 

varianter av mat.  
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     För tjejerna har det också varit naturligt att fasta och att de har funnits andra muslimer på 

skolan att fasta tillsammans med. Nian som under gymnasiet blev ensam muslim i sin klass 

beskriver att hon fick förklara varför hon fastade och att det kunde vara jobbigt att fasta om 

man hade idrott under dagen. Amina berättar att hon började fasta redan när hon var 10 år och 

att detta var något som hon själv ville göra. När jag intervjuade Amina blev jag förvånad över 

att hon började fasta redan under mellanstadiet, och kan som vuxen fundera över om ett barn 

orkar gå i skolan och samtidigt fasta. Berglund (2009) visar i sin studie att det finns barn som 

vill börja fasta redan när de är sju år gamla, för att få bli en del av vuxenvärlden och den 

muslimska gemenskapen, men att lärarna i Berglunds studie tyckte att eleverna kunde vänta 

med att fasta tills de blev äldre. Amina som fastat under många år uttrycker en stor glädje 

över fastemånaden och att hon upplever att hon kommer närmare Gud. 

     För många muslimer är det naturligt att inte äta griskött och att fasta, vilket Otterbeck 

(2010) även konstaterar i sin studie där han intervjuat unga vuxna muslimer som till vardags 

håller en låg profil i relation till att vara muslim. De flesta av muslimerna i Otterbecks studie 

bad inte, men i min studie uttrycker tre av de fyra tjejerna att de bett i hemmet efter skoltid, 

eftersom det inte fanns tid under dagen att be. Genom denna studie uppfattar jag att det har 

varit relativt lätt att fasta och få alternativ mat i skolan och att ingen har haft åsikter om att de 

ber i sitt hem.  

     Ett tredje perspektiv av att vara muslimsk tjej i en svensk skola är att dessa tjejer har 

socialiserats av två olika kulturer. Den primära kulturen för dessa tjejer hör samman med de 

olika etniska bakgrunder som deras föräldrar har, men även att formas i relation till hur 

föräldrarna har uttryck sin tro i vardagen. Denna uppväxt har format tjejernas bild av att vara 

muslim. Den andra kulturen som informanterna har formats av är kulturen i skolan och det 

svenska samhället. Zainab uttrycker att hon lever som i två skilda världar. Där den ena 

världen är i skolan och på fritiden och den andra världen är hennes ”islamiska värld”.60 

Ahmadi och Söderholm Carpelan (2003) uttrycker att det finns studier som visar att 

invandrarungdomar kan hamna i en identitetskris och i Zainabs beskrivning av sin skoltid 

finns exempel på att hon under högstadiet drogs mellan kompisarnas värderingar och kultur 

och föräldrarnas muslimska kultur och att hon inte alltid visste hur hon skulle hantera detta. 

     Tjejerna i denna studie beskriver hur deras val att vara muslimer påverkar deras vardag, 

vilket har sin grund i att de utgår ifrån att Gud finns och att de väljer att följa Koranen. Detta 

kan vara svårt att förstå för många unga killar och tjejer idag, som inte räknar med Guds 

60 Hela citatet finns under 3.4.2 
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existens. För tjejerna i denna studie har deras val att vara muslim, även inneburit att de avstått 

från sådant som är vanligt bland många ungdomar i Sverige, vilket handlar om att dricka 

alkohol och göra sexuella erfarenheter. Tjejerna i denna studie har valt att inte dricka alkohol 

och vara med ute på fester med sina klasskompisar och de har även valt att vänta med sex tills 

de gifter sig.    

     Sjögren (2003) menar att det svenska samhället är en kultur som präglas av 

individualismen, men att många invandrarkulturer är grupporienterade kulturer (under 3.2 

utvecklade jag dessa begrepp). Dessa grupporienterade kulturer kopplas även samman med att 

många muslimska kulturer är skamkulturer där individen har socialiserats på det sätt att han 

eller hon tar hänsyn till gruppens värderingar och vad gruppen ska tycka. En individ i en 

grupporienterad kultur tar hänsyn till gruppens värderingar före sina egna åsikter och 

intressen. Utifrån detta resonemang kan man få en större förståelse för muslimska tjejers 

situation och synen kring kvinnan.     

     I denna uppsats kan man finna exempel på att tjejerna lever i en grupporienterade kultur 

där de påverkas av värderingar som finns i deras familj . Amina ger exempel på hur hon har 

beskyddats av sin mamma, för att hon inte skulle hamna i en situation som skulle kunna 

uppfattas som olämplig. Zainab beskriver att det är otänkbart för hennes föräldrar att hon 

skulle flytta iväg själv för att läsa på högskola. Hafsa uttrycker att en sexuell erfarenhet innan 

äktenskapet hade förstört hennes rykte och hela hennes situation. Tjejernas erfarenheter 

stämmer väl överens med Ahmadis (2003) resonemang om att barn i en muslimsk familj 

underordnar sig familjens värderingar. Jag uppfattar att det har varit naturligt för tjejerna att 

följa de muslimska regler som de fått lära sig under sin uppväxt, men att de också själva valt 

att vara muslimer under sin ungdomstid då de på olika sätt har ifrågasatt sin bakgrund och satt 

sig in i vad islam innebär.  

     Tjejernas syn på hur en kvinna ska klä sig, bet sig respektabelt och vänta med sex till 

äktenskapet har också sin grund i de muslimska kulturer som de är del av. Återigen kan man 

finna att det är viktigt för tjejerna att följa de muslimska värderingar som de växt upp med. 

För många svenska ungdomar är det naturligt att någon gång under sin tonårs- eller 

ungdomstid göra sexuella erfarenheter, medan det för tjejerna i denna studie är viktigt att vara 

oskuld när man gifter sig. Ahmadi-Lewin och Lewin (2003: 154) menar att ungdomar i en 

skamkultur är medvetna om vilken roll man spelar i sin kultur och att en flicka/kvinna ska 

vara oskuld när hon gifter sig. Hos tjejerna i denna studie finner jag inget ifrågasättande av 

dessa ideal, som rör kvinnans roll och att vara oskuld, utan snarare en vilja till att vara en sann 

muslim enligt det som står i Koranen. Hos tjejerna i Karlsson Mingantis (2007) studie finns 
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det flera paralleller mellan hur de ser på slöjan, att bete sig anständigt och att män ska se deras 

personlighet istället för deras utseende, till hur tjejerna i min studie ser på att vara kvinna.  

     Jag tror att lärare skulle få en större förståelse för muslimska tjejer om de fick mer kunskap 

om vad det innebär att formas av två olika kulturer. Jag vill inte uttrycka några värderingar 

kring om den individualistiska kulturen skulle vara bättre än den grupporienterade kulturen, 

utan visa på att de finns. Med denna uppsats vill jag också lyfta fram Zainabs, Nians och 

Hafsas åsikter om att de frivilligt har valt att bära slöja. Jag vill avsluta denna diskussion med 

att hänvisa till Zainab som menar att kvinnan inom islam ses som en diamant och avsluta med 

ett citat från Nian: 

Jag behöver inte gå ut varje dag och ta på mig dom snyggaste kläderna, 
sminka mig och hålla på, kanske en hel timme. Jag behöver ju bara ta med 
mig min personlighet.61 

 

5.4  Sammanfattning av resultaten 
I denna uppsats ville jag ta reda på hur några muslimska tjejer har upplevt sin skoltid i en 

svensk skola. För att besvara denna fråga har jag fokuserat på tre olika områden: att vara 

muslim i relation till olika skolämnen, att möta eventuella fördomar och att vara troende i 

skolan. 

     I relation till olika skolämnen kan man se att det är idrotten och då främst simningen som 

skapar störst problem för muslimska tjejer som har den övertygelsen att de inte vill visa sin 

kropp. Man kan också se utifrån denna studie att det finns elever som Nian, som har 

värderingar som kan krocka med uppgifter som ska göras i skolan eller i relation till det som 

läraren undervisar om. För lärare är det viktigt att vara medveten om att det finns elever med 

andra åsikter i klassrummet och jag menar att idrottslärare borde ha alternativa lösningar för 

muslimska tjejer i relation till simningen.  

     För tjejerna i denna studie har det varit naturligt att fasta och att följa de matregler som 

finns i Koranen och att det har gått bra att fasta under skoltid och att få alternativ kost. När 

tjejerna beskriver hur det är att vara troende i skolan berättar de att de har det fått svara på 

frågor från andra elever och lärare, och att de även har fått möta de fördomar som finns i 

samhället kring muslimer. Nian och Zainab beskriver att de har blivit orättvist behandlade för 

att de bär slöja, och att Zainab uttrycker att hon har blivit mobbad med anledning av att hon 

bär slöja är ett misslyckande för den svenska skolan. 

61 Intervju med Nian 2012-11-29 s. 7. 
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     Lärare i dagens mångkulturella skola behöver få mer kunskap om att muslimska tjejer 

formas av olika kulturer och att de har värderingar och åsikter som skiljer sig från majoriteten, 

vilket kan innebära att de uppfattas som annorlunda av andra elever. De muslimska tjejerna i 

denna studie är stolta över att vara muslimer och kan uttrycka och förklara varför de tror och 

tycker som de gör. I relation till skolans värdegrund ska de mötas med respekt och de 

erfarenheter som de har bidragit med i denna studie kan förhoppningsvis skapa en större 

förståelse för hur det är att vara muslimsk tjej i den svenska skolan.  
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Bilaga 
 
Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor till mig själv: 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? 

Var är du född? 

Från vilket land/länder kommer dina föräldrar? 

Ev. om vad föräldrarna arbetar med! 

Om föräldrarna är muslimer. 

Vad har du läst på gymnasiet? 

Vad gör du nu? Vad läser du nu? 

 

 

Att säga: Jag är muslim – vad betyder det för dig?  

Din familj är muslimsk. Kan du berätta något från din uppväxt, som dina föräldrar gjorde eller 

åsikter som de har – som du tycker visar att ni är/var en muslimsk familj?  

När man är muslim – hur tycker du att man ska vara då? 

När man är muslim – vilka saker ska man följa (be, bära slöja, matregler…)? 

 

Jag har tänkt att vi framförallt ska prata om hur upplevt din tid i skolan och att vara muslim i 

skolan. 

En sak som många vet om muslimer det är att ni inte äter griskött. Hur ser du på de matregler 

som finns i Koranen? Hur gjorde du med maten när du gick i skolan? 

Hur har du gjort med skolmaten? 

(Har du gjort som dina föräldrar sagt eller har du bestämt själv vad du äter?) 

(På den skola där du gick – var det fler muslimer som fick annan mat när det serverades 

griskött? Hur tyckte du att det var under din skoltid att äta annan mat? Har du hört 

klasskompisar som sagt elaka saker om detta?) 

 

Hur tänker du kring de regler som finns i Koranen om kläder?  
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Varför (eller varför inte) bär du slöja? 

Hur har kompisar reagerat på att du bär slöja? 

Hur har kompisar reagerat på att du är muslim och inte bär slöja? 

Kommer du ihåg någon händelse då någon sagt något eller gjort något som hör ihop med din 

klädsel? 

 

I religionskunskapen på gymnasiet ska lärare berätta om Islam.  

Hur tycker du att dina lärare har berättat om Islam?  

Minns du något som de sagt som du håller med om eller som du tycker var fel? 

Fick ni besöka en moské eller lyssna till en imam eller liknande? Hur var det? 

Vet du vad dina föräldrar tyckte om att du fick lära dig om t.ex. kristendomen eller andra 

religioner i skolan? 

 

En filmsnutt som börjar med att man ser en muslimsk tjej med slöja som gör några 

kampsports rörelser.  

Hon berättar att hon är 17 år och att hon är muslim. Att hon tror på en Gud och att 

Muhammed är hans sändebud. Det bästa med Islam är att man fastar och ber fem gånger om 

dagen. Man blir fri från stress, man renar sin själ. Hon berättar att hon själv valt att använda 

slöja, som ett skydd. I början var det svårt att vara muslim här i Sverige, säger hon. Hon 

upplevde att folk tittade konstigt på henne på gatan. Och att folk tror att kvinnan är förtryckt, 

att det är mannen som bestämmer och att de är terrorister. Men nu bryr hon sig inte. De får 

vänja sig, säger hon, vid att hon är muslim och tjej. Vad skulle du tycka om läraren visade 

detta för din klass? 

 

Finns det andra ämnen i skolan där du tycker att dina muslimska värderingar inte stämmer 

med det som läraren undervisar om? 

Jag har förstått att idrotten är ett ämne i skolan där det kan vara svårt att delta för en muslim. 

Det kan handla om att vara med på simning eller att man ska ha idrottskläder och ha idrott 

tillsammans med killar. Hur har du gjort på idrotten? 

 

Jag har hört talas om en kristen tjej som när hon fick fråga på ett prov i biologi om hur jorden 

kom så svarade hon att det är Gud som har skapat jorden, men att hon fick fel på frågan 

eftersom hon skulle svarat att världen kom till genom Big Bang, den stora smällen. Hur skulle 

du svara? 
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Jag har läst mig till att en del muslimska föräldrar tycker att det är upprörande att skolan 

undervisar om samlevnad och visar bilder på könsorgan och berättar om sådana saker. 

Kommer du ihåg något om vad du tyckte om den undervisning som du fick i skolan om detta 

och hur du reagerade? 

Jag vet att för många ungdomar i Sverige är det naturligt att man ska ha sex som ung – och att 

det kan pratats mycket om sex bland kompisar och om man har gjort det eller. Men jag vet attt 

det finns kristna och muslimer som menar att man ska vänta med sex tills man har gift sig.  

Jag är uppvuxen i en kristen familj där man skulle vänta med sex tills man gifter sig och jag 

minns att jag kände mig annorlunda när min klasskompisar pratade om sex på gymnasiet. 

Hur tänkte du kring allt snack om sex som var bland kompisarna i skolan? Vet du om det var 

viktigt för dina föräldrar att man skulle vänta med sex? 

 

Musik och bild kan också vara ämnen som kan vara komplicerade om man har föräldrar som 

tycker att det är förbjudit med musik eller som tycker att det är fel med bildämnet för att man 

tycker att det är förbjudet med bilder. Är detta något som du funderat över eller tänkt på när 

du gick i skolan? 

Jag har också förstått att man i muslimska sammanhang kan tycka att popmusik är hemskt för 

att det hör samman med västvärldens värdering, att det inte stämmer med Islam - att 

popmusik hör samman med att festa, eller att sångerna handlar om sex eller att tjejerna som 

sjunger är lättklädda. Minns du hur du tänkte kring detta när du gick i skolan? 

Hur ser du på detta idag? 

 

När man läser sista året på gymnasiet kan det vara vanligt med studentfester under året och 

framförallt i slutet av året i samband med studenten. Hur tänkte du kring att vara med på 

studentfester som tjej och muslim? 

(Har du varit med på studentfester?)  

 

Jag har förstått att en muslim som vill följa Islam ska be fem gånger om dagen och fasta under 

ramadan. Hur har du gjort?  

Har du fått ta ledigt när det är stora högtider som id al-fitr lilla bajram eller id al-adha stora 

bajram (offerfesten)?  
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När jag har varit ute på gymnasiet har jag mött ungdomar som tycker att det är jätte konstigt 

att någon kan tro på Gud. Många svenska ungdomar tänker att man ska kunna förklara och 

förstå allt på ett vetenskapligt sätt – och om man tror på något som man inte kan se, så tycker 

dessa ungdomar att det är konstigt. Har du mött sådana elever eller lärare? 

 

Jag har läst att det är pappans uppgift att uppfostra barnen så att de följer Islam och att det är 

mammans roll att ta hand om hemmet och barnen. Och i en del familjer finns det farfar och 

farmor eller en morfar och mormor som berättar om för barnen om Islam. Hur har det varit i 

din familj? Är det viktigt att föräldrarna lär sina barn att vara muslimer? 

 

I det svenska samhället är det många som tycker att det är viktigt att man utbildar sig, att man 

gör bra ifrån sig på gymnasiet, så att man kan läsa vidare på högskolan och sen göra karriär… 

Hur tänker du kring att utbilda dig? I många muslimska sammanhang tänker man att det är 

kvinnans uppgift att ta hand om familjen och vara i hemmet.   

 

Koranen och Haditherna talar om hur man ska leva som muslim. Hur tänker du kring att Islam 

ger en bild av hur man ska vara men att det kanske inte är så lätt att leva precis så… 

Jag tänker att vi formas som människor av skolan, av kompisar, av intressen, det kan vara 

genom film eller TV och musik. 

Jag tänker att man också formas av sin tro, formas av att växa upp i en muslimsk familj. 

Om man tänker sig att skolan är en värld och hemmet och Islam är en värld – tycker du att 

dom här två världen krockar med varandra? Känner du att du är samma person i båda 

världarna? 

 

I det svenska samhället säger man att män och kvinnor ska vara jämlika – men ofta bedömer 

man en tjej utifrån hur hon ser ut. Att tjejers värde ligger i hur deras kropp ser ut. Hur tänker 

du kring det? 

 

I det svenska samhället finns det bilder av hur en muslim är – det finns tyvärr fördomar om 

hur muslimer är, t.ex. att kvinnan är förtryckt eller att männen är terrorister – hur tycker du att 

det är att vara muslim i det svenska samhället, med dessa åsikter?  
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I skolan finns det elever som kan uttrycka sina åsikter t.ex. säga att homosexuella är dumma i 

huvudet eller så. Hur reagerade du när någon klasskompis eller någon i skolan säger elaka 

saker om muslimer? 

 

Har du mött lärare som har uttryck fördomar om muslimer? (Värdegrunden) 

 

Jag kan förstå att när man är barn så gör man mycket som sina föräldrar gör.  

Nu när du är (större). Har du själv bestämt att du vill vara muslim?   

 

Har din tro förändrats eller ditt sätt att vara muslim – har det ändrats från din skoltid och hur 

den är nu?  
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