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Abstract 

Detta examensarbete undersöker hur eventuella fördomar mot Islam och muslimer ser ut och 

hur dessa hanteras i skolan. Det genomfördes kvalitativa intervjuer med 6 elever och 3 lärare 

för att finna ett resultat. Studien visar att det förekommer situationer där fördomar spelar en 

roll i skolan. Den visar också att elever med muslimsk och icke-muslimsk bakgrund har olika 

tankar om vad dessa fördomar består av. Dessa fördomar ska inte påverka den situation elever 

befinner sig i skolan men som studien visar så förändrar de undervisningen trots allt. På grund 

av detta är det viktigt för lärare i alla sorters klasser att inte låta sina egna fördomar skina 

igenom och arbeta konstant med att försöka motverka de fördomar som resten av samhället 

enligt oss visar för eleverna. Studien undersöker vilka sätt lärare bäst kan genomföra detta på 

men också hur media påverkar fördomar och i förlängningen undervisningen.  

 

Sökord: Islam lärare. Islam skola. Skola religion. Religion teaching. Islam + fördomar 
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1. Inledning  

 

Vi har olika erfarenheter om hur Islam funnits i skolan. En av oss som en del i en mångkulturell 

högstadieskola och den andra som elev på en skola där majoriteten av eleverna hade en svensk, 

kristen bakgrund. Trots detta känner vi själva att vi har fått en något felaktig bild av Islam 

genom dels den undervisning vi själv upplevt och dels det som visats i media. Enligt oss ser vi 

till största del inslag om kvinnoförtryck, våld och terrorism när Islam väl tas upp på TV. Så 

den bild av Islam som framkommer kan vara onyanserad, vilket till viss del även är ett problem 

i de svenska läroböcker som finns i skolan idag.1 Detta gör att vi anser det vara extremt viktigt 

att belysa och lyfta fram de problem som kan finnas kring synen av Islam i skolan och i 

undervisningen. Vi tar även del av dessa tankar om Islam på nätet och får ofta höra rasistiska 

tankar när just ämnet Islam diskuteras på sociala nätverk. Det senaste året har vi även fått ta 

del av rapporteringen kring de två terrordåd som ägt rum i Paris och de tankar om Islam som 

diskuteras kring detta.  

   Vår egen uppfattning, som vi kommer in på senare i uppsatsen, har förändrats då vi läst på 

om Islam under våra studier till religionslärare samt då vi gärna hämtar kunskap från bland 

annat nätet och annan media, även under arbetet med denna uppsats. Det känns viktigt att vi i 

framtiden kan erbjuda våra elever samma möjlighet att vara öppna inför en kultur som inte 

anses vara “typiskt svensk”.  

   Anledningen till att vi har valt just att inrikta oss på islam och de fördomar som finns om 

religionen, speciellt i skolan, under denna uppsats grundar sig i att vi ser en ökad invandring 

av muslimer i dagens samhälle och i förlängningen även i den svenska skolan. I kombination 

med att den bild av islam som sprids i det svenska samhället idag inte alltid är nyanserad gör 

att vi finner det intressant att studera vilka tankar och åsikter som finns kring ämnet. Vi anser 

det även vara av intresse för oss som framtida högstadielärare att synliggöra eventuella 

skillnader och brister i den kunskap våra elever får ta del av genom undervisning om olika 

religioner och då specifikt Islam. Vi vill veta vilka delar av Islam eleverna är okunniga kring 

och vilka fördomar som ger sig till uttryck på grund av detta för att kunna lära ut vad eleverna 

faktiskt behöver istället för vad de redan vet.  

                                                             
1 Otterbeck 2000: 61 & 68. 
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2. Syfte och problemformulering 

 

Syftet med denna undersökning är att se och konkretisera vilken syn på Islam som finns i 

dagens svenska skola, enligt de vi intervjuar och hur denna bild påverkar undervisningen i 

främst religionskunskap hos de lärare som intervjuas.   

   Syftet med vår studie kan delas upp i två delar. Den första delen av syftet, och som även 

mynnar ut i vår första frågeställning, handlar om dessa specifika elevers syn på Islam och vilken 

bild av Islam som finns i skolan. Detta för att få en fördjupad bild som möjligt kring vilken syn 

som råder bland dagens ungdomar kring Islam.  

   Den andra delen av vårt syfte bygger på lärarnas roll. Hur de anpassar sig för att ge alla elever 

en jämlik undervisning; om de gör det, samt hur de känner kring om det finns skillnader mellan 

elever med muslimsk och icke-muslimsk bakgrund. Förhoppningsvis får vi under arbetets gång 

kunskaper om skolans roll i flyktingmottagandet och integreringen av nyanlända ungdomar 

som kommer vara till hjälp i vår framtida religionsundervisning men även i både de andra 

ämnena vi ska undervisa i och i vårt uppdrag som lärare i stort då en stor del av läraryrket är 

att skapa demokratiska medborgare med en human världssyn.2 

   Detta leder fram till våra problemformuleringar:  

 

- Vilka skillnader finns gällande synen om fördomar när det gäller Islam bland elever 

med icke-muslimsk bakgrund och elever med muslimsk bakgrund med utgångspunkt i 

våra intervjuer av 2 icke-muslimska elever, 4 muslimska elever och 3 lärare? 

- Hur påverkas undervisningen på grund av eventuella fördomar mot muslimska elever 

enligt dessa intervjuer? 

- Vilka strategier finns, enligt våra intervjuer och litteraturstudier, att anpassa 

religionsundervisningen för att motverka fördomar kring Islam? 

 

 

                                                             
2 SKOLFS 2010:37: 7. 
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3. Bakgrund 

 

I läroplanen om religionskunskapen står det att: 

   [...] I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar 

viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor 3 

   Syftet med religionsämnet är att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

analysera religioner och hur dessa påverkar samhället och dem själva.4 Eleverna ska lära sig 

bland annat om de centrala tankegångarna i världsreligionerna, om hur religionerna har en roll 

i några politiska skeenden och hur olika religioners människosyn ser ut.5 Det finns inte uttalat 

exakt vad som ska nämnas kring varje religion utan alla teman, som heliga platser och böcker 

etc., är övergripande och gäller samtliga världsreligioner. För att få ett betyg i ämnet behöver 

elevens kunskaper om religionen inte ens vara mer än grundläggande. Detta gör givetvis, 

tillsammans med den tidsbrist lärare ofta lider av, att lärarna själv påverkar – precis som i de 

andra skolämnena, vad de lär ut om respektive religion. Det i sin tur gör oss mycket intresserade 

av vilken del av Islam de tycker är viktig att lära sig, då Otterbeck visar att bilden vi har av 

Islam påverkas mycket av media.6 

  Uppsatsen kommer till stor del fokusera på nyanlända barn. Ett invandrat barn räknas i skolans 

ögon bara som nyanländ om det är fött utomlands, om denne inte börjat skolan senast hösten 

det år hen fyller sju eller om denne inte har i mer än fyra år gått i svensk skola. Bedömningen 

bygger inte på hur länge eleven har varit i landet då forskning visar att det betyder mycket 

mindre för elevens resultat än tiden som denne gått i svensk skola.  Efter dessa år är eleven 

precis som de elever som är födda i Sverige, ur skolans synvinkel iallafall. Man kan få intrycket 

att fyra år är tillräckligt lång tid för att lära sig ett andraspråk, vilket generellt inte stämmer, 

men tidsgränsen finns också till för att eleven inte ska bli stigmatiserad av att behandlas som 

en nyanländ genom specialbehandling hela sin skoltid.7  

                                                             
3 SKOLFS 2010:37: 186. 

4 SKOLFS 2010:37: 186. 

5 SKOLFS 2010:37: 189-190. 

6 Otterbeck 2000: 69. 

7 Andersson, Lyrenäs & Sidenhag 2015: 119-121. 
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   Det är främst efter millennieskiftet som frågan om nyanlända och skolan väckts, trots att 

Sverige har en lång tradition av invandring. 2009 proklamerade skolinspektionen att skolan 

hade stora brister i hanterandet av nyanlända barn och att detta kunde leda till att elevernas 

kunskaper inte räckte till och att studietiden skulle förlängas för dessa elever.8 2014 påvisades 

det att många kommuner inte ens vet hur många nyanlända barn det finns i kommunen och på 

så sätt inte vet hur man ska hantera dem i skolan. Enligt skolinspektionen medför detta att 

skolan snarare främjar segregering än jobbar mot den.9 Det har också konstaterats ett samband 

mellan bakgrund och resultat på nationella prov då elever i åk 3 presterade betydligt sämre om 

de hade en icke-svensk bakgrund än de svenska eleverna gjorde. Om det inte var så att eleverna 

invandrat innan 7 års ålder, för då presterade de lika bra. Resultatet i dessa studier ledde till att 

en arbetsgrupp tillsattes för att lösa problemen. Men än så länge verkar det inte synas någon 

skillnad.10 Kanske beror detta på att situationen i världen gör att det just nu kommer så många 

barn samtidigt till Sverige att skolan helt enkelt inte hinner med.  

   Efter den 1:a januari 2016 så ska varje nyanländ elevs kunskaper bedömas för att eleven ska 

hamna i rätt årskurs och få rätt fokus på vilket ämne hen behöver mest tid av i skolan. Eleven 

ska få en placering senast två månader efter att denne för första gången beblandats med 

skolväsendet. Om eleven inte har tillräckliga kunskaper i svenska så ska denne placeras i 

förberedelseklass.11 Resurser för detta finns inte alltid och skolan är just nu i stort behov av 

svenska som andraspråkslärare men även modersmålslärare då det är ett ämne eleverna har rätt 

till. Det sägs också att alla lärare ska få kompetensutveckling för att kunna göra alla ämnen 

språkutvecklande, men det är i dagsläget inte något som finns i större utsträckning 

   Forskning kring mottagning av nyanlända har visat att den svenska skolan inte anpassar sig 

efter att det finns nyanlända elever i klassen. Utan att lärarna genomför undervisningen så att 

man måste ha en kunskap om hur svenskar generellt till exempel utrycker sig vilket gör att 

nyanlända inte har lika lätt att hänga med och missar mycket av det som läraren försöker 

outtalat förmedla.12 Dessutom har skolorna en tendens att se på nyanlända som en homogen 

grupp som har samma problem - de kan inte svenska. Det gör att elever som har ett särskilt 

behov inte får stöd för det utan istället hjälp i svenska språket. Det som skolinspektionen har 

                                                             
8 Andersson, Lyrenäs & Sidenhag 2015: 13. 

9 Andersson, Lyrenäs & Sidenhag 2015: 13-14. 

10 Andersson, Lyrenäs & Sidenhag 2015: 13-14. 

11 Andersson, Lyrenäs & Sidenhag 2015: 15. 

12 Andersson, Lyrenäs & Sidenhag 2015: 105-106. 
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konstaterat är att varje nyanländ elev ska få hjälp med studiehandledning, vilket de inte får i 

det stora hela. Ofta hamnar ansvaret för det på eleverna själv då skolan inte vet vems ansvar 

det är och återigen hamnar den nyanlända eleven i kläm.13 Ytterligare en svårighet för en 

nyanländ elev, om denne har en religion som inte är kristendom, är att i läroplanen så står det 

att svenska skolans etik ska överensstämma med “den etik som förvaltats av kristen tradition 

[...]”. Vad detta specifikt är uttalas dock inte utan vad det är för värderingar det svenska 

samhället vilar på ska man helt enkelt veta. Dock så säger läroplanen också att skolan ska 

bemöta främlingsfientlighet och intolerans med kunskap, diskussion och aktiva insatser.14  

Vilket inte heller riktigt definieras hur det ska genomföras. 

 

3.1 Förförståelse 

 

   Redan innan starten av detta arbete antog vi att vi skulle komma fram till ett visst resultat på 

grund av det vi redan visste. Vi trodde att eleverna som inte har muslimsk bakgrund skulle vara 

mer fördomsfulla än de med muslimsk bakgrund samt att lärarna skulle se problem med 

nyanlända i klassen. Att ha förförståelse är viktigt när det gäller att tolka situationer, allt vi 

upplever bygger på förförståelse eller helt enkelt förutfattade meningar som vi socialiseras in i 

redan som barn. 15  Inom olika kulturer så uppfattas olika situationer på olika sätt. Även 

samhällsklassen och den ideologiska uppfattningen påverkar hur vi ser på situationer. Att 

använda sig av den så kallade hermeneutiska cirkeln eller spiralen, det vill säga att man växlar 

mellan förförståelse och erfarenhet, delen och helheten och teorin och praktiken, kräver en del 

förförståelse som sedan fördjupas genom att lära känna människor och deras bakgrunder. 

Förståelsen blir djupare men blir aldrig fullständig under hermeneutisk forskning16, vilken vi 

fördjupar oss i under kapitel 6  

   Genom att föra konversationer med dessa elever och läsa om islam fördjupar vi oss i ämnet 

och till stor del så förändrar vi även hur vi tänkte innan. På många sätt krävs det att man 

reviderar sin förförståelse och därför tar reda på vad man har för förutfattade meningar i förväg. 

                                                             
13 Andersson, Lyrenäs & Sidenhag 2015: 105-106. 

14 SKOLFS 2010:37: 7. 

15 Thurén 2007: 60. 

16 Thurén 2007: 60-61. 
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Under arbetets gång så upptäckte vi flera gånger hur våra förutfattade meningar egentligen såg 

ut då vi var tvungna att förändra dem på grund av vad någon berättade. 

 

4. Metod & Material 

 

I nedstående kapitel kommer vi presentera de metoder vi använt för att genomföra studien, 

hermeneutiken och grundad teori, samt hur vi gjort vårt urval och hur vi använt reflexivitet för 

att koda intervjuer.  

4.1 Intervjumetod 

 

I vår uppsats har vi valt att göra en kvalitativ studie då vi vill undersöka olika personers 

inställning och upplevelser kring Islam och hur Islam framställs i undervisningen. I kvalitativa 

undersökningar fokuserar man på att se intervjusituationen ur ett helhetsperspektiv där det som 

studeras inte reduceras till enstaka variabler, utan att objektets världsbild tolkas och 

undersökningen hålls relativt öppen för att få fram objektets upplevelser. Därför kommer en 

kvalitativ studies olika metoder och datainsamlingar att hjälpa oss att nå vårt syfte; det vill säga 

beskrivande data.17 

   Vi använder oss av intervjuer där vi ställer relativt öppna, semistrukturerade frågor till 

intervjupersonerna, som i sin tur har fått ge sin syn på de fördomar kring Islam, som vi antar 

finns, samt hur dessa elevers och lärares eventuella fördomar kan påverka arbetet i skolan.  Att 

ha en öppen intervju innebär att vi har målsättningen att informanterna ska berätta så fritt, 

beskrivande och utförligt som möjligt om sina erfarenheter utefter sina egna förutsättningar 

och uppfattningar. Men eftersom vi vill få fram ett resultat som vi kan använda för att besvara 

våra frågeställningar så behövs förbestämda ämnen som vi har valt ut att samtalet ska bygga 

på och intervjuerna blir på så sätt semistrukturerade.18  

   Det kan vara svårt att förstå andra människor då det är lätt att tro att någon handlar irrationellt 

eftersom denne upplever saker på ett annat sätt än jag själv gör. För att kunna tolka människor 

                                                             
17 Larson, Lilja & Mannheimer 2005: 91-92. 

18 Dalen 2015: 34. 
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så finns bland annat hermeneutiken till hjälp. Den utgår från att du förutom dina fem sinnen 

även har den logiska analysen - det som är inkännande och empati, som källa till kunskap för 

att förstå människor istället för att bara begripa vad de säger. När undersökningar handlar om 

människors egna upplevelser eller känslor och inte konkreta ting går det inte längre att använda 

sig av de teorier som förklarar och förstår skeenden.19 Istället vill man nå en djup förståelse 

som inte bara är intellektuell utan även inkännande och detta ger hermeneutiken.20  

   Eftersom vår undersökning baseras på muntliga intervjuer och språket är en så viktig del i 

det resultat som framkommer så blir det här en metod som är mycket passande för syftet. 

Metoden används oftast inom human-, kultur- och samhällsvetenskapen men också inom andra 

vetenskapliga grenar. Som hermeneutiker ska man närma sig sitt forskningsobjekt med en 

förförståelse, till skillnad mot många andra metoder då man ska gå in i en situation objektiv 

och försöka se helheten i situationen innan man fokuserar på delarna i texten eller samtalet. 

Forskaren kan även försöka pendla mellan sin egen roll och intervjuobjektets roll och tankar, 

genom analys, för att nå fram till en så stor förståelse som möjligt. Målet är aldrig att nå fram 

till en heltäckande teori utan att visa på att varje tolkning är unik och att det finns många olika 

sätt att förstå något på. Man kan dock argumentera för att den egna tolkningen är den bästa. 

Ofta finns inget konkret mål i hermeneutikerns arbete utan målet förändras samtidigt som 

förståelsen förändras och ständigt växer för att ge uttryck åt det genuint mänskliga.21  

   Enligt Dalen, en norsk professor i specialpedagogik som fördjupat sig i intervjumetoder, är 

det centrala inom hermeneutiken att tolka ett uttalande med fokus på djupare mening än det 

som direkt uppfattas. Vid intervjuer så sker det så mycket mer än det som hörs på det bandade 

materialet då människan kommunicerar genom så mycket mer än bara det som sägs. För att 

göra tolkningen måste budskapet som framkommer sättas i ett sammanhang men processen 

kännetecknas av att forskaren inte bara fokuserar på detta sammanhang utan anpassar det till 

de olika delar som framkommer. Det finns varken utgångspunkt eller slutpunkt i ett 

hermeneutiskt sammanhang utan detta utvecklas under processen och i samspelet mellan helhet 

och del.22  

                                                             
19 Thurén 2007: 94-95. 

20 Thurén 2007: 94-95. 

21 Patel & Davidson 2011: 29-30. 

22 Dalen 2015: 18-19. 
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   Ett problem med hermeneutiken är dock att eftersom forskaren använder sin egen 

förförståelse för att förklara andras tankar och känslor är det alltså inte säkerställt att tolkningen 

av situationen blir rätt. Varje persons tolkning blir annorlunda eftersom känslor inte är testbara 

och det är lätt att projicera sina egna tankar på andra och anta att de upplever världen på samma 

sätt. Trots detta anser vi att hermeneutiken är den bästa metoden för just denna undersökning.23 

   Vi har även använt oss av metoden grundad teori där analysen grundar sig i den datainsamling 

som införskaffas genom kvalitativa intervjuer. Detta gör att analysen bygger på informanternas 

egna erfarenheter, tankar och perspektiv på det område eller ämne som undersöks.24 Inom den 

grundade teorin bygger analysen på att de eventuellt nya begreppen som framkommer under 

intervjuer ska kunna härledas till det empiriska datamaterial som har samlats in under 

forskningen. Denna härledning ska ske genom en induktiv analysprocess där en kodning av 

datamaterialet spelar en viktig roll inom grundad teori.25 Genom denna kodningsprocess sker 

en systematisk jämförelse i materialet där olika likheter och skillnader synliggörs. På så sätt 

kan man ringa in det centrala i det empiriska materialet.26 Se mer om hur vi kodar i bilaga samt 

kapitel 5. 

   Vi har valt att använda oss av grundad teori som metod då denna via sin kodningsprocess och 

den systematiska jämförelsen ger oss ett verktyg för att analysera och komma fram till det 

centrala i vårt material. Som vi tagit upp så lyfter den grundade teorin vissa positiva effekter 

med att gå in med en viss förförståelse i sitt möte med empirin. 

 

4.2 Urval 

 

  Dalen tar upp vikten av att välja ut informanter till intervjuer på ett genomarbetat sätt.  Det är 

viktigt att antalet informanter inte är för stort, eftersom det blir en tidskrävande process, 

samtidigt måste materialet som samlas in vara tillräckligt stort för att utföra studien. 27   

Forskaren måste dessutom ta hänsyn till vilket urval som görs i förhållande till vilket resultat 

                                                             
23 Thurén 2007: 96-97. 

24 Dalen 2015: 53-54. 

25 Dalen 2015: 54. 

26 Dalen 2015: 54. 

27 Dalen 2015: 58. 
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som ska nås och vilka situationer resultaten kan appliceras på.28 I en kvalitativ studie så betonas 

urvalet inte lika mycket som i en kvantitativ då resultatet inte behövs generaliseras mot en 

större population, kanske också då det inte i lika stor utsträckning genomförs stickprov just 

eftersom resultaten inte ska generaliseras.  

   Vi har gjort ett kriterieurval istället för ett teoretiskt urval då vi, inte har tillräckliga kunskaper 

för ett teoretiskt urval och inte har den tid som krävs för att skaffa dessa kunskaper under 

arbetets gång. I kriterieurvalet började vi med att undersöka vad som fanns i fältet vi är 

intresserade av. Det vill säga att vi fick ta reda på vilka möjligheter vi hade för att träffa 

nyanlända elever och var vi skulle kunna intervjua lärare. När denna första undersökning 

genomförs lär man sig mycket om området som är utvalt för studien och får många insikter 

som hjälper forskningen framåt.29 Dessa insikter kan till exempel handla om i vilka situationer 

informanterna befinner sig i skolan. 

   Vi valde att fokusera på just högstadiet dels eftersom att vi själva kommer undervisa på 

högstadiet, men också då dagens forskning är mer fokuserad på gymnasiet och dessutom inte 

har fokuserat på jämförelsen mellan muslimska elevers syn på Islam kontra icke-muslimers 

syn på Islam. Den här sortens forskning har också gjorts i större städer och andra områden, 

men inte i småstaden där vi kommer lägga vårt fokus.  

 

 

4.2.2 Urval av informanter. 

 

Vi har valt att intervjua lärare, elever med muslimsk bakgrund och elever med icke-muslimsk 

bakgrund för att på så sätt få fram olika uppfattningar om synen på olika fördomar kring Islam 

och hur dessa fördomar har påverkat undervisningen. Lärarna i intervjuerna arbetar på 

mångkulturella skolor då vi ansåg att de då har en större kunskap om ämnet vår uppsats 

behandlar än lärare på skolor som är mer homogena. De sex elever vi intervjuar är i 16-

årsåldern och är uppdelade på två olika skolor. 

                                                             
28 Dalen 2015: 59. 

29 Dalen 2015: 60-61. 
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    När vi utsåg elever att intervjua valde vi dels elever med muslimsk bakgrund från 

språkintroduktionsprogrammet som ganska nyligen kommit till Sverige. Detta har vi gjort då 

vi inte vill att eleverna med muslimsk bakgrund ska ha påverkats för mycket av de normer som 

vi antar råder i det svenska samhället, och helst ska eleverna inte ha studerat Islam i den svenska 

skolan. Dessa elever går i en av dessa förberedelseklasser, språkintroduktion. Den riktar sig till 

ungdomar och ska ge dem en utbildning med tyngdpunkt på det svenska språket för att senare 

kunna fortsätta med antingen en gymnasie- eller högskoleutbildning. Programmet utformas för 

varje enskild elevs förutsättningar och hur mycket de gått i skolan.30 Det är kommunens ansvar 

att dessa utbildningar ska finnas och i staden där vi genomför vår undersökning ligger de på de 

kommunala gymnasieskolorna.  

   Detta har dock skapat vissa språkliga problem då dessa elever inte har svenska som 

modersmål och inte ännu hunnit lära sig svenska flytande då de bara varit i Sverige i ett till två 

år. Vi ansåg ändå att den svenska dessa elever lärt sig var tillräcklig för att kunna ge bra svar.  

   De två elever med en icke-muslimsk bakgrund vi intervjuade går på en skola med en 

homogen etniskt svensk elevsammansättning där det finns väldigt få nyanlända elever. Skolan 

ligger även i ett område med en bra ekonomisk situation. 31 

   Lärarna vi valde ut för intervjuer jobbar på två olika skolor där elevsammansättningen har en 

stor blandning mellan inrikesfödda och utrikesfödda elever. De har under en lång period fått 

erfarenhet i att undervisa båda dessa elevgrupper. Detta urval av intervjupersoner har vi gjort 

då vi har försökt skaffa så mycket fördjupningskunskap som möjligt i vårt material. Det 

material vi fått in från intervjuerna har vi kompletterat med litteraturstudier.  

För att kunna genomföra vår studie var vi tvungna att göra en avgränsning. Vi ville att 

informanterna skulle vara kring 16 år eller arbeta med elever i den åldern. Intervjuobjekt fanns 

genom mailkontakt med olika skolor då vi bad om att få komma dit. Främst så ville vi ha en 

homogent svensk skola, en blandad och en skola med mycket elever med utländsk härkomst. 

Eftersom vi personligen hade kontakter på språkintroduktionsprogrammet så var det lätt att 

välja ut just den klassen vi hamnade i då läraren för den gärna tog emot oss. Samma form av 

bekvämlighetsurval gällde för den homogent svenska skolan då vi känner lärare som ställde 

upp med lektionstid för att vi skulle kunna intervjua dennes elever. Lärarna i dessa klasser 

                                                             
30 Andersson, Lyrenäs & Sidenhag 2015: 84-85. 

31 Patel & Davidson 2011: 33; Larson, Lilja & Mannheimer 2005: 91-92. 
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hjälpte oss mycket när det gällde att få tag i elever och föreslog själv vilka vi skulle intervjua 

eller lät oss prata med hela klassen för att ge alla möjligheten att vara med.  

   

4.3 Tolkning av intervjuer 

 

 Vi valde att fokusera på en intervjumetod för kvalitativa intervjuer, reflexivitet, där forskaren 

är en del av det den studerar vilket denne måste vara medveten om annars kan det leda till att 

forskaren får intervjun att handla om just forskaren själv.32 I metoden väljer man att fokusera 

på detaljerna i samtalet och den producerade texten i kombination med tolkning av resultatet.33 

I vårt fall innebär det att vi först och främst lyssnar på vad intervjuobjekten säger under 

intervjun för att sedan gå på djupet i det material som producerats, även genom kodning. 

   Enligt Alvesson ska man använda reflexivitet för att medvetet observera ämnet ur olika 

synvinklar och låta bli att föredra ett enda perspektiv. Det ideala är att hela tiden vara medveten 

om att den tolkningen man gör inte är den enda och att det finns en stor risk att man genom 

detta kan undvika eller dölja lika rimliga tolkningar. Reflexivitet innebär alltså att man under 

hela arbetsprocessen arbetar med flera olika möjliga tolkningar. I det färdiga resultatet kan det 

synas under bara analyskapitlet eller hela tiden genomsyra arbetet eller uppsatsen. 

Reflexiviteten kan också genomföras i “bakgrunden” och syns därför inte i det slutgiltiga 

arbetet utan forskaren ser bara till att det finns med när denne analyserar sitt resultat. Men 

skrivs det ned i arbetet kan läsaren tydligt se att den tolkning som gjorts inte är den enda som 

finns och att forskaren faktiskt tagit andra tolkningar i beaktande.34  

   I vårt arbete med att tolka den information vi fått in via våra intervjuer kommer vi använda 

oss av en kodningsprocess, vilket är en central del inom grundad teori.35 I denna process 

kommer vi utgå från att dela in vårt material i olika abstrakta kategorier för att på så sätt kunna 

skapa en så pass stor förståelse som möjligt kring vårt material för oss själv genom att på ett 

tydligt sätt redogöra för vad som hänt i intervjusituationen och gå på djupet i samtalet som 

genomförts. Dessa kategorier kan bland annat bygga på olika egenskaper som finns i texten 

                                                             
32 Alvesson 2011: 119-121. 

33 Alvesson 2011: 119-121. 

34 Alvesson 2011: 119-121. 

35 Dalen 2015: 78. 
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och i vissa fall för att passa in på ämnet arbetet handlar om.36 För kodning av lärarintervjuerna 

använder vi kategorierna känslor, outtalat, osäkerhet, kunskap, fördomar, åsikter, nyanlända, 

undervisningsmetod, undervisning påverkad av media och språkproblem som påvisas i tabell 

1:1 i bilaga 4. I elevintervjuerna använder vi kategorierna känslor, religiös identitet, outtalat, 

osäkerhet, kunskap, fördomar, åsikter, påverkan av media och språkproblem som påvisas i 

tabell 1:2 i bilaga 4. Dalen lyfter fram att genom att kategorisera sitt material i olika grupper 

kommer detta i slutändan resultera i en djupare förståelse för materialet, både på en teoretisk 

och tolkande nivå.37 Inom den kodningsprocess som lyfts fram i grundad teori finns det tre 

olika former av kodning, öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning, som enligt Dalen 

inte ska ses som tre separata former, utan mer som olika nivåer av kodning som tillsammans 

skapar en tolkningsprocess. Med andra ord så är dessa tre former beroende av varandra för att 

få fram en röd tråd och ett samband ur sitt resultat.38. I det första stadiet, den öppna kodningen, 

så sker en första övergripande kodning där huvudfokus ligger på att urskilja vilka olika begrepp 

och uttryck som finns i materialet och under vilka kategorier dessa passar in i.39  

   I den axiala kodningen ligger huvudfokuseringen på att avläsa vilka handlingar en sekvens 

dels påverkas av, vilka handlingar och beteende som sker under själva sekvensen och vilka 

handlingar och konsekvenser en sekvens resulterar i. Begreppet kan liknas vid en slags 

beskrivning av beteende hos människor. Den axiala kodningen är bra att använda vid 

kodningen av intervjumaterial som berör olika former av diskriminering och rasism då den 

används för att belysa just händelser eller handlingar. 40  I Intervju som metod använder 

författarna ett exempel där en ung kvinna med utländskt utseende som går på dejt med sin 

pojkvän tillslut klipper av sig håret för att inte bli dömd som en kvinna från Thailand och 

drabbas av de rasistiska och sexistiska föreställningar som följer med den rollen. Den axiala 

kodningen kan då visa att i förlängningen innebär denna händelse en förändring i hennes liv 

där hon håller sig tillbaka från många sociala situationer då hon skulle kunna utsättas för samma 

form av rasism, trots att hon redan begränsat sig genom att försöka förändra sig genom att 

klippa av sig håret.41 Denna form av kodning kommer användas i studien för att lyfta fram det 

                                                             
36 Dalen 2015: 79. 

37 Dalen 2015: 78. 

38 Dalen 2015: 79 & 83. 

39 Dalen 2015: 79. 

40 Dalen 2015: 81. 

41 Dalen 2015: 81-82. 



15 

outtalade i intervjusituationerna. Kroppsspråk och outtalade känslor är svårt att få fram i tal, 

speciellt i denna studies intervjusituationer där många intervjuobjekt har problem med svenska 

språket. Intervjuaren noterar oftast dessa skiftningar med hjälp av känslor, både sina egna och 

de som uttrycks av intervjuobjektet, samt den förförståelse som finns. Studien vill dock gärna 

visa på detta även i skrift och för detta används axial kodning. 

   I det sista steget av kodningen, den selektiva kodningen, sker den slutliga delen av kodningen. 

I denna del ska forskaren använda de samband som analyserats fram mellan de olika 

kategorierna för att med hjälp av detta försöka utkristallisera det mest centrala delarna i det 

material som inkommit från intervjuerna. Utifrån detta kan det sedan skapas nya begrepp och 

modeller som kan beskriva och förklara det som undersöktes.42 Det viktigaste att fokusera på 

här, för vår del, är vilka uttalanden, inom samma kategorier, som liknar varandra samt vad som 

finns med i mer än en kategori.  

 

4.4 Kritisk metodreflektion 

 

För att förstora vårt arbete, om tiden till detta hade funnits, borde vi ha intervjuat lika många 

ickemuslimska elever som muslimska. Dessutom skulle vi ha intervjuat lärare på fler skolor 

och delat ut enkäter till hela grupper av lärare samt till elever i klasser på olika skolor. När 

arbetet först startade var planen att enkäter skulle genomföras, men dessvärre fanns inte tiden.  

   För att få mer djup på våra intervjuer hade intervjuerna istället för att vara semistrukturerade 

kunnat vara öppna. Då hade kanske känslor gett sig till uttryck mycket bättre och vi hade fått 

mer personliga svar.  

   En annan situation som kan ha påverkat resultatet på våra intervjuer kan vara att det var de 

icke-muslimska elevernas lärare som valde ut vilka som kunde vara med på intervjuer. Vi vet 

inte hur han valde ut dessa elever men intrycket dessa elever gav var att de nog var bland de 

bättre i klassen i just religionskunskapsämnet, kanske hade resultatet blivit annorlunda om vi 

intervjuat elever med mindre kunskap. 

   När vi förberedde oss för intervjuerna så insåg vi att det skulle kunna finnas problem med att 

förstå våra frågor i språkintrogruppen och valde därför att skicka ut frågorna i förväg för att 

                                                             
42  Dalen 2015: 82-83. 
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eleverna skulle kunna förbereda sig. Vi vet inte om detta påverkat deras svar något då de haft 

längre tid på sig att tänka ut svar än de icke-muslimska eleverna, men det är i sådant fall inget 

vi har uppfattat. För uppsatsens del hade kanske resultatet förbättrats om alla eleverna pratade 

mycket bra svenska så att svaren blivit mer tydliga men eftersom vi ville att respondenterna 

skulle ha befunnit sig i Sverige kort tid var givetvis inte så fallet.  

   Den av de elever vi intervjuade som varit i Sverige kortast tid kände sig mer bekväm med att 

hålla intervjun på engelska vilket vi ansåg var fullt möjligt. Denna elev berättade även något 

för oss på arabiska och eftersom ingen av oss har tillräckliga kunskaper om språket fick vi 

skicka det klippet till en vän som kunde översätta. I efterhand visade sig att detta stycke kanske 

inte behövts översättas då det inte tillförde något till intervjun.  

   I efterhand hade det möjligtvis varit bättre för vår studie att filma de intervjuer vi genomförde, 

för att kunna analysera outtalat och kroppsspråk ännu bättre.  

 

 

4.4.1 Intervjuetik 

 

Enligt vetenskapsrådets etiska riktlinjer bör inga barn under 15 intervjuas utan föräldrars 

samtycke.43 För att förenkla så mycket som möjligt för intervjuerna valde vi då att endast 

intervjua ungdomar som är ungefär 16 år gamla. Ungdomarnas lärare fick dock möjlighet att 

skicka ut ett mail till föräldrar i förväg och vi skrev även ett eget meddelande om vad som 

skulle ske på intervjuerna som de då kunde använda, denna återfinns i bilaga 1.  

   Vid ett tillfälle under transkriberingen av intervjuerna fanns en nödvändighet i att använda 

en tolk. För att kunna översätta fick han ta del av den delen av intervjun, trots eleverna lovats 

att ingen utom vi skulle lyssna på inspelningarna. För att behålla elevens anonymitet klipptes 

delen av intervjun ut innan den skickades till tolken och han har således ingen kunskap om 

varken vilken skola eller stad eleven befinner sig i. Han har dessutom blivit informerad om att 

han inte ska dela med sig av informationen som han fick veta, trots att i efterhand så visade sig 

att informanten i fråga citerade koranen och informationen var således inte känslig.  

                                                             
43  Vetenskapsrådet.  2002. 9. 
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   När någon, på det sättet som vi gjort i denna studie, beskriver någon annan som annorlunda 

från normen finns alltid en risk för att dessa personer ska bli stigmatiserade.44 För att undvika 

detta valde vi att inte gå in i en klass och välja ut de elever som finns där med muslimsk 

bakgrund utan vi lät dem istället komma till oss. Vi försökte även i så stor mån som möjligt 

undvika att uttrycka oss på så sätt att vi lät fördomsfulla eller rasistiska utan gick in i 

intervjuerna med så stor öppenhet som möjligt.  

 

5. Teori 

 

5.1 Kunskapssociologi  

 

Enligt de amerikanska och tyska sociologerna Peter Berger och Thomas Luckmann45 så brukar 

vi människor “typifiera” andra personer in i olika grupper. Till denna “typifiering” lyfter Berger 

och Luckman även fram den “objektifiering” som sker i samhället, vilket innebär att olika 

tecken, symboler och språkbruk ger en form utav materiella uttryck till olika meningsinnehåll 

i samhället.46 Detta synsätt anser vi vara viktigt att ha med i vår analys då vi vill försöka se hur 

olika symboler, så som slöja och hur det språkbruk som används i bland annat media och 

läroböcker för att beskriva Islam påverkar individers syn på religionen.47 En annan viktig del 

inom denna teori är den “institutionalisering” som spelar en viktig del i den sociala ordning 

som råder i samhället.48 Under “institutionalisering” upprättas de institutioner som bygger på 

olika grupper och aktörers invanda handlingar och agerande. I och med detta så hamnar vi 

människor eller “aktörer” under en form utav social kontroll som påverkar oss i vår vardag.49 

Genom olika aktörer, symboler och språk så överför olika institutioner kunskapen om den 

verklighet som råder i samhället. Denna överföring av kunskap kan ske bland annat mellan 

lärare och elever, föräldrar och barn, mellan vänner och så vidare. Med andra ord sker 

                                                             
44 Dalen. 2015. 20-21.  

45 Furseth & Repstad 2005: 80-81. 

46 Alvesson & Sköldberg 2008: 85. 

47 Otterbeck 2000: 61 & 68 

48 Alvesson & Sköldberg 2008: 85-86. 

49 Alvesson & Sköldberg 2008: 86. 
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överföringen av den samhälleliga subjektiva kunskapen via olika socialiseringsformer, där 

skolan spelar sin roll i en individs lärande.50  Via denna socialisering och överförande av 

kunskap så stärks den bild av verkligheten som råder i samhället.51  

   Liksom Berger och Luckmann lyfter Kamali fram i sin studie att genom den moderna 

utbildningen har en roll där människor skapar ett ”vi” och ett ”dem” där personerna inom en 

grupp knyts samman av ett gemensamt språk, historia, kultur och i viss mån även av samma 

religion utgör gruppen ”vi”, samtidigt som dem som inte delar detta utgör den ”underlägsna” 

gruppen ”dem”.52 I fortsättningen kommer vi använda oss av begreppet andrafiering för att 

beskriva uppdelningen i ”vi” och ”dem”. Kamali lyfter fram att andrafieringen bygger på 

olika stereotypa bilder av vad som är ”rätt” och ”fel” och vilka normer och värden som ska 

råda i samhället.53 I sin studie påvisar Kamali att skolan, som en institution i samhället, 

hjälper till att upprätthålla och föra vidare den strukturella ordning som råder i samhället, 

bland annat med hjälp av språkets internaliserande effekt.54  

   Denna teori använder vi i vårt arbete då den tar upp skolans roll som aktör i skapandet av 

individers utveckling och påverkan av hur eleverna upplever och ser på andra grupper, vilket i 

detta fall är Islam som religion. Den bild av Islam som lärs ut i skolan idag är konstruerad utav 

bland annat medias rapportering kring Islam och utav de normer och den sekulariserade syn 

som råder i samhället idag, enligt Alvesson & Sköldberg. Teorin är även användbar för oss i 

analysen kring vår tredje frågeställning där vi ska försöka komma fram till hur vi som blivande 

lärare ska försöka motverka att undervisningen bygger på eventuella fördomar och onyanserad 

information kring Islam. Den positiva inverkan Kunskapssociologin kommer ha då är att den 

lyfter fram möjligheterna till förändring i den socialiseringsprocess och kunskap kring 

samhällets verklighetsbild som förmedlas till bland annat eleverna i skolan.55 

 

                                                             
50 Alvesson & Sköldberg 2008: 87-89. 

51 Alvesson & Sköldberg 2008: 89. 

52 Kamali 2006: 47 & 93. 

53 Kamali 2006: 47-50. 

54 Kamali 2006: 47. 

55 Alvesson & Sköldberg 2008: 89-90. 
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5.2 Didaktisk Teori 

 

De didaktiska teorierna utgår från de tre ursprungsfrågorna, Hur? Varför? och Vad? Till detta 

har det med tiden tillkommit de två frågorna, När? och Vem/Vilka?56 Detta bör en lärare se 

som sin ursprungspunkt i planeringsarbetet inför lektionerna. Långström och Viklund, lärare 

som forskat kring skolväsendet, lyfter fram att en lärare ska ta hänsyn till att eleverna bör få ta 

del av den kunskap som ska läras in ur ett helhetsperspektiv. Detta gör att lärarna måste inta 

både ett mikro-, och makroperspektiv under sitt arbete med lektionsplaneringen, det vill säga 

att planera ur både ett stort perspektiv det vill säga hela läsår och terminer men också ur ett litet 

perspektiv alltså enskilda lektioner.57  

Enligt Olivestam finns det två beprövade vägar att gå vid planering och utförande av 

religionskunskapslektioner.58 Dels finns det den mer vanligt förekommande deduktiva vägen 

som utgår från ett övergripande sammanhang inom en religion, vilket sedan hjälper till att 

förklara mer enskilda företeelser inom den givna religionen. Tillexempel så kan undervisning 

kring Islam utgå från de fem pelarna som ligger till grund för Islam som religion. Utifrån dessa 

pelare kan lärarna sedan förklara muslimers tro och beteende.59 Om man som lärare däremot 

utgår från en induktiv utgångspunkt så kommer läraren försöka förklara en religions 

övergripande regler utifrån enskilda händelser och beteende. 60  Dock brister dessa två 

inriktningar, enligt Olivestam, då de inte ger eleverna en riktigt heltäckande bild av ämnet.61 

På grund utav den induktiva och deduktiva inriktningarnas brister så utvecklade den 

amerikanska filosofen Charles Snaders Peirce, en viktig företrädare för pragmatismen, en ny 

teoretisk grund som, enligt Olivestam, kan användas inom religionsdidaktiken som han kallade 

abduktion.62 Inom den abduktiva riktningen är det lärarens uppgift att få eleverna att skapa en 

förståelse kring att det inte bara finns en enhetlig bild av tillexempel Islam, utan tolkningarna 

kan vara många. Meningen är att den kunskap som eleverna besitter om en religion med hjälp 

av olika diskussioner ska sättas in i nya sammanhang, på så sätt får eleverna utrymmet att göra 

                                                             
56 Långström & Viklund 2006: 21. 

57 Långström & Viklund 2006: 21-22. 

58 Olivestam 2006: 36. 

59 Olivestam 2006: 36-37. 

60 Olivestam 2006: 37. 

61 Olivestam 2006: 37. 

62 Olivestam 2006: 36. 
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en ny tolkning av religionen och skaffa sig en ny och bredare förståelse för den samma. Inom 

den abduktiva inriktningen ska läraren låta kunskapen och lärandet ske genom en växelverkan 

mellan det deduktiva och induktiva inriktningen och på så sätt ska eleverna få en 

faktapresentation som tvingar dem att sätta in och pröva denna givna fakta i en mer verklig 

situation. Kunskapen ska med andra ord inte bara läras för att eleverna ska klara ett prov eller 

liknande, utan de ska verkligen lära sig att använda och pröva sin kunskap enligt Peirce.63  

Utifrån de tre teorierna induktiv, deduktiv och abduktiv kommer vi att analysera den fakta vi 

får om lärarnas upplevelser för att försöka se vilken av teorierna de följer i sin undervisning. 

Utifrån detta kommer vi sedan se hur vi kan planera egen undervisning i framtiden för att 

motverka framtida fördomar kring Islam.  

 

6. Tidigare forskning 

 

I vår forskningsöversikt återfinns forskning som tar upp både hur läroböcker behandlar ämnet 

Islam, hur lärare bemöter och anpassar religionsundervisningen efter den mångkulturella 

klassammansättning som finns i dagens skola och vilka tankar och åsikter som dagens elever 

bemöter Islam och muslimer med och vilken syn på Islam som media lyfter fram. I vårt 

forskningsläge har vi med arbeten från flera forskare, utöver det har vi även byggt vår tidigare 

forskning på olika examensarbeten inom närliggande områden. 

 

6.1.  Islam i läroböcker 

 

I sin rapport Utbildningens dilemma lyfter Kamali, sociolog vid bland annat Mittuniversitetet 

i Östersund, fram att den bild som ges i olika läroböcker av Islam är starkt påverkad av ett vi 

och dem tänk eller så kallad andrafiering, där Kristendomen står för ett “vi” och bland annat 

Islam som ett “dem”.64 Denna onyanserade bild av Islam i läroböcker är något som även 

Otterbeck tar upp i sin bok, som bygger på hans avhandling “Islam, muslimer och den svenska 

                                                             
63 Olivestam 2006: 36-38. 

64 Kamali 2006: 47-53 
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skolan”.65 Otterbeck är professor i islamologi vid Lunds universitet och lyfter även han ett 

varningens finger till lärare för att bara förlita sig på de svenska läroböckerna som grund i sin 

undervisning.66 

  Björn Falkevall, universitetslektor vid Stockholms universitet med inriktning på bland annat 

ämnesdidaktik i religionskunskap, tar upp att lärarnas syn på läroböckerna i religionskunskap 

är olika. Vissa lärare anser sig inte alls vara styrda av läroböckerna i sin undervisning av 

huvudsakligen två anledningar. Dels så har eleverna inte tillräckligt god språkkunskap för att 

läraren ska kunna använda sig utav böckerna fullt ut, och dels så återfinns inte all lärarstoff i 

böckerna som lärarna vill gå genom, så som livsåskådningsfrågor.67 

 

6.2.  Undervisningen i klassrummet med fokus på Islam och 

mångkultur 

 

I sin studie så undersöker Karin Kittelmann Flensner, gymnasielärare och adjunkt vid 

Högskolan Väst, genom observation hur religionsundervisningen ser ut i svenska skolor. Hon 

kommer fram till att religionsundervisningen är väldigt sekulariserad och påverkad av de 

strukturer som råder i Sverige där religion är något som hör till historien. Att vara ateist anses 

vara det normala och undervisningen sker ur en icke-religiös vinkel. Religionerna utmanas då 

och då utifrån ett svenskt, andligt perspektiv men dessa lyfter också fram de rådande ledande 

strukturerna när det gäller religion.68  

   Falkevall framhåller att klasser med en större mångkulturalitet har lättare att relatera till olika 

religioner och därmed har lättare att diskutera olika frågor som berör religion än klasser med 

en mer homogen svensk sammansättning.69 Han lyfter även fram de svårigheter som kan uppstå 

                                                             
65 Otterbeck 2000: 61-62 

66 Otterbeck 2000: 61-62 

67 Falkevall 1995: 21-24 

68 Flenser Kittelmann 2015: 6 

69 Falkevall 1995: 41-46. 
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relaterat till elevernas språkfärdigheter. Enligt Falkevall är detta något som lärarna tvingas ta 

hänsyn till i sin undervisning och planering.70 

 Ett annat problem som kan uppstå i skolans undervisning och som delvis berör 

religionsundervisningen är hur man som lärare på bästa sätt lägger upp undervisningen kring 

värdegrundsfrågor i en mångkulturell skola och de dilemman som kan uppstå i arbetet kring 

detta. Ett dilemma som kan uppstå, enligt Lifmark, universitetslektor i pedagogiskt arbete på 

Högskolan Dalarna, är när det finns elever med olika syn på kvinnors roll eller huruvida det är 

accepterat för män att visa känslor eller inte.71 Andra dilemman kring olika värdegrundsfrågor 

som kan uppstå är kopplade till bland annat homosexualitet och etnicitet. Detta är något som 

enligt Lifmark, lärare måste ta till sig och tänka till kring i sitt arbete, vilket han lyfter fram i 

sin avhandling. 72 

   Något som påverkar undervisningen om Islam väldigt starkt är medias framställning av 

Islam. I sina arbeten framhåller forskarna Falkevall och Otterbeck att den mediala rösten kring 

religion är en stark påverkande orsak i den svenska skolan idag. Till exempel så framställs 

Islam som en våldsam och kvinnoförtryckande religion, en syn som eleverna kan ta med till 

skolan.73 Denna onyanserade bild av Islam som religion påverkar hur muslimska elever blir 

bemötta i skolan, enligt Otterbeck.74 Detta är ett problem som inte bara finns i det svenska 

samhället, utan detta är ett problem i hela västvärlden. Bin Haji, professor i Islam vid Islamic 

university i Malaysia, menar att Islam många gånger framställs som en våldsam religion och 

det som uppmärksammas i media oftast handlar om terrorism och islamofobiska inslag.75 I sin 

rapport Islamofobi belyser Otterbeck och Bevelander, som är professor i internationell 

migration och etniska relationer vid högskolan i Malmö, att det inte bara är i de traditionella 

medierna som framställer Islam som något negativt. De lyfter fram att ungdomars syn på Islam 

som religion påverkas dels av den onyanserade bild som olika medier, böcker, internetsidor 

och läroböcker som ungdomarna möter i sin vardag.76 

                                                             
70 Falkevall 1995: 39-41. 

71 Lifmark 2010: 195-197. 

72 Lifmark 2010: 195-197 & 286-288. 

73 Falkevall 1995: 28-32; Otterbeck 2000: 68-70. 

74 Otterbeck 2000: 68-70. 

75 Bin Haji & Solihin 2012: 263. 

76 Bevelander & Otterbeck 2006: 38-40. 
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6.3.  Elevernas synvinkel 

 

Eva Skowronski vid Lunds universitet har i sin doktorsavhandling i migrationsvetenskap valt 

att fokusera på hur nyanlända klarar sig i svensk skola. Hon anser att nyanlända har en svår 

situation i skolan på flera olika sätt, speciellt om de kommer till Sverige efter sjätte klass och 

når mer sällan kraven för att fortsätta med högre utbildning och de sätts därför ofta långa 

perioder i förberedelseklass. Hon menar att det finns väldigt lite svensk forskning genomförd 

med just dessa elever, samt att den forskning som finns fokuserar på förhållandet mellan lärare 

och elev genom olika maktstrukturer, så det behövs mer forskning på detta. Därför väljer hon 

att fokusera på hur elevernas sociala situation blir när de kommer ut ur förberedelseprogram 

och hur de själv ser på detta. Hon fokuserar även på om dessa elever har utsatts för mobbing 

eller kränkning. För att undersöka detta har Skowronski genomfört kvalitativa intervjuer med 

29 elever i Malmö samt gjort fältstudier för att lära känna eleverna bättre. I resultatet redogör 

hon för hur dessa elever varje dag utsätts för en stigmatisering och till viss del även rasism. 

Dessutom så visar det sig att eleverna ser religionen som en del av sin identitet men anpassar 

den för det vardagliga livet i svensk skola.77   

  Denna forskningsöversikt ger oss en bred bild kring vad tidigare forskning har kommit fram 

till inom vårt forskningsområde. Det som skiljer ut syftet och avsikten med vår undersökning 

är att vi har valt att ha med ett elevperspektiv i uppsatsen, vilket inte är lika vanligt som 

forskning som utgår från lärarnas perspektiv och även specificerat oss på kombinationen av 

både muslimska elevers, icke-muslimska elevers och lärares syn på Islam och hur det påverkar 

undervisningen. Dessa aspekter kombinerar vi ihop med medias och läroböckers syn på Islam 

och dess roll i skolan. Men det är alltså framför allt kombinationen mellan elever med olika 

religiösa bakgrunder och lärares syn på Islam som är specifik för vår undersökning. 

Trots att vi inte ställt frågeställningen så finns i vår uppsats, till viss del, ett småstadsperspektiv. 

Det faktum att vi utför våra intervjuer bland lärare och elever som går på skolor i en mindre 

stad gör att vi inte kan säga säkert att vårt resultat stämmer i en storstad eller på landsbygden 

så som det gör i en småstad.  

                                                             
77 Skowronski 2013: 274-278. 



24 

 

6.1.1   Examensarbeten 

 

6.1.2 Undervisningen i klassrummet med fokus på Islam och 

mångkultur 

 

Heli Lievonen har i sitt examensarbete “Lärande i en mångkulturell skola: Ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande i undervisningen hos två SO-lärare” studerat och analyserat hur två 

lärare anpassar sin undervisning efter den mångkulturella klassammansättning de möter i sin 

roll som lärare. I denna analys har hon utgått från ett sociokulturellt perspektiv. I sin studie 

kommer hon fram till att lärarnas undervisningsupplägg skiljer sig åt nämnvärt, den ena läraren 

bygger sina lektioner kring en form av inlärning via memorering som till viss del inte hjälper 

eleverna att utvecklas mot de högre nivåerna av målen i kursen. Lievonen lyfter fram att denna 

utformning av lektionerna även riskerar att ge eleverna stigmatiserad och onyanserad bild av 

vad Islam och muslimer står för och där de muslimska eleverna riskerar att få en uppfattning 

om att det finns en intolerant inställning till olika minoritetsgrupper i samhället.78 Den andra 

läraren Lievonen undersökt har en annan inriktning på sin undervisning.79 Denna lärare lägger 

sitt fokus på att låta eleverna lösa mer krävande arbetsuppgifter där hen är aktiv i elevernas 

arbetsprocess, något den förste läraren inte var i samma utsträckning.80 Dock lyfter Lievonen 

fram problematiken med att eleverna i klassen inte får tala något annat än svenska på 

lektionerna vilket kan påverka elever med ett annat modersmål negativt. Denna negativa 

påverkan i att inte få använda sitt modersmål på lektionerna ligger i att dessa elever kan skapa 

en tro och syn kring att deras språk är mindre värt och därmed skapas en negativ maktbalans i 

klassrummet och i förlängningen samhället.81 Lievonen lyfter fram vikten av att en lärare har 

en förståelse för sin roll i elevens lärande och syn på förhållandet mellan majoritetsgrupper och 

minoritetsgrupper.82  

                                                             
78 Lievonen 2010: 58-60. 

79 Lievonen 2010: 60-61. 

80 Lievonen 2010: 58-61 

81 Lievonen 2010: 60-61 

82 Lievonen 2010: 62-63 
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   Emma Folt och Emma Larsson har även dem i sitt examensarbete undersökt hur lärare 

undervisar om Islam i religionskunskapen. De har utfört fem strukturerade intervjuer med olika 

gymnasielärare för att ta reda på detta. Deras huvudfokus ligger på huruvida lärare påverkas av 

den bild som ges av Islam i tillexempel media och ställa detta i relation till undervisningen 

kring andra religioner.83 Författarna lyfter fram i sitt arbete att de gymnasielärare som de 

intervjuat lägger stor vikt vid de fördomar som eleverna har i sin uppfattning kring Islam. Dessa 

fördomar ligger till grund för vad lärarna väljer att ta upp i sin undervisning, för att försöka 

motverka den onyanserade bild som framställs av Islam.84 

  Också Johan Engvall har i sitt examensarbete Dagens skola - en elevanpassad 

religionsundervisning: Om lärares syn på vad som påverkar elevers kunskapsinlärning på 

högstadiet och gymnasiet i ämnet religion, samt dess inverkan på undervisningen intresserat 

sig för att försöka reda ut vad som påverkar elever i deras kunskapsinhämtning under 

religionsundervisningen. Studien utgår från ett lärarperspektiv och därmed vad lärarna anser 

påverkar elevernas kunskapsinhämtning och hur dessa orsaker påverkar lärarnas utformning av 

religionslektionerna. Denna empiri inhämtar Engvall bland annat genom kvalitativa intervjuer 

som han sedan analyserat utifrån bland annat den progressionsdidaktiska teorin. 85  Men 

tillskillnad från Folt och Larsson så har Engvall valt att fokusera på både högstadiet och 

gymnasiet i sin undersökning samtidigt som Engvall har sett till religionsämnet som helhet i 

sitt syfte och frågeställningar. Engvalls forskning visar på att några av orsakerna som påverkar 

elevernas inlärning är dels klassrumssituationen, men också elevernas bristande förmågor att 

förstå andra kulturer och religioner. En tredje orsak som kan påverka elevers 

kunskapsinhämtning är vart i den personliga utvecklingen som eleven befinner sig. Där lyfter 

Engvall fram att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor, framförallt under högstadiet, 

då flickor oftast utvecklas tidigare än pojkar.86 När det kommer till lärarnas anpassning av 

undervisningen så utgår de lärare som blivit intervjuade ifrån elevernas intresse, 

utvecklingsstadier och var de befinner sig i livet när de planerar undervisningen. Tillexempel 

så försöker en lärare att ha kristendomsundervisningen i samband med att flera elever 

konfirmerar sig.87  

                                                             
83 Folt & Larsson 2013: 5. 

84 Folt & Larsson 2013: 35-37. 

85 Engvall 2011: 4-5 & 11. 

86 Engvall 2011: 28-30. 

87 Engvall 2011: 31-32. 
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   Den negativa bild av Islam som framställs i media lyfter Kaldner upp i sitt examensarbete 

kring hur ungdomar ser på Islam och muslimer.88 Det syfte Kaldner har med sitt arbete är att 

via olika enkätundersökningar och studier av olika nyhetsmedier och populärvetenskapliga 

texter försöka skapa en bild kring hur gymnasieungdomar ser på Islam.89 Kaldner visar även 

på att det inte bara är i de traditionella medierna som Islam beskrivs ur ett negativt perspektiv, 

utan även olika populärvetenskapliga artiklar så som Utan min dotter belyser Islam delvis ur 

ett negativt synsätt.90 

   Petra Jacobson belyser i sitt examensarbete “Mångkulturella och homogena skolor: En 

kvalitativ studie om lärares syn på undervisning om religioner vid fyra sydsvenska skolor” att 

det finns en skillnad i synen och diskussionsviljan kring religioner och religiösa frågor,91 då 

klasser på mångkulturella skolor tenderar att visa upp en större vilja till att diskutera olika 

frågor under religionsundervisningen och verkade ha lättare för att relatera till andra religioner 

än vad eleverna i en homogen svensk klass uppvisade.92 Jacobsson har i sitt arbete valt att 

intervjua lärare från fyra olika skolor där två utav skolorna bestod av en homogen 

elevsammansättning och de andra två skolorna har en mer mångkulturell sammansättning.93  

 

6.1.3.  Elevernas synvinkel  

 

I sitt examensarbete visar Frida Ragnarsson på att det finns en viss negativ inställning till Islam 

bland framför allt elever på yrkesförberedande program. Ragnarsson kommer fram till att 

denna negativa syn på Islam och muslimer till stor del bygger på en generalisering kring att 

alla invandrare i Sverige är muslimer och en brist i kunskaperna kring vad Islam står för som 

religion.94 I uppsatsen Varför religion?: En undersökning av hur eleverna i en skola upplever 

religionsämnet belyses frågor kring hur elever på högstadiet upplever religion som ämne och 

hur pass viktigt det ämnet är för eleverna. Vad som framkommer där är att flertalet av eleverna 
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anser att religionsämnet är en viktig del av undervisningen i skolan. Dock går åsikterna isär 

kring huruvida religionsämnet bara är ett rent faktaämne eller om det är ett ämne som även ger 

kunskaper och förståelse för mer existentiella frågor.95  

 

7. Resultat  

 

För att få fram ett resultat ur våra intervjuer har vi kodat dem i tabeller. Dessa tabeller återfinns 

i bilaga 4.  De transkriberade intervjuerna återfinns i helhet i bilaga 3. Våra intervjufrågor 

återfinns i bilaga 2. 

   För att förenkla resultatredovisningen har vi gett våra intervjuobjekt fiktiva namn. De två 

icke-muslimska eleverna kommer i denna uppsats nämnas som Mio och Johanna, de muslimska 

eleverna kallas Ali, Amir, Maria och Fatima. Lärarna har vi valt att kalla Johan, Erik och Karl.  

 

7.1 Intervjuer elever utan muslimsk bakgrund 

 

Under intervjuernas inledning framkommer det att den kunskap de icke-muslimska eleverna 

fått om islam från undervisningen i skolan tar sin grund i Islams fem pelare, där vallfärden lyfts 

fram och att det var Mohammed som grundade religionen i Mellanöstern. I dessa intervjuer 

lyftes det även fram att eleverna är medvetna om Islams olika inriktningar där Shia och Sunni 

lyfts fram som de två stora. Senare under intervjun framkom det dock att de besatt en större 

och mer ingående kunskap om Islam, de var båda medvetna om att Sharia var de muslimska 

lagarna och att jihad betyder heligt krig. Dock så skedde en förvirring av dessa två uttryck hos 

en av eleverna. När frågan om sharia ställdes så svarade en av eleverna att det var “heligt krig” 

men han ändrade sig snabbt och svarade att sharia är muslimska lagar. Den andra eleven var 

medveten om att sharia betyder “vägen till vattnet” samt att det är de som ska följas för att få 

ett bra liv som muslim och att jihad är “krig i guds namn”.  När Mio frågades om han tror att 

alla muslimer genomför jihad så drog han paralleller till de krig som rått mellan protestanter 

och katoliker för att förklara att han tror på religionen som ett sätt att ta territorium. Dock lyfte 
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respondenten noga fram att jihad är ett försvarskrig som innebär att muslimer inte får anfalla. 

När frågan om muslimska kvinnor och slöja ställdes så framkom två olika svar från de två olika 

eleverna. Johanna svarade att hon tror att slöjan är ett sätt att visa respekt mot sin gud medan 

Mio svarade att han tror att det är ett sätt för vissa att visa sin religion men också att det visar 

underkastelse och även att det kanske är en vanesak.  

   Vad som framkom under intervjuerna med dessa två elever var att de inte är säkra på vad 

muslimers syn på abort är, men utifrån en jämförelse med vad de kan om kristnas åsikter om 

ämnet så antar de att abort är förbjudet inom Islam och då framför allt inom mer konservativa 

kretsar av Islam. Båda respondenterna anser att medias bild påverkar människors syn på Islam 

och muslimer då olika medier allt som oftast fokuserar på olika terroristdåd, krig och negativa 

handlingar utförda av ett fåtal grupper inom Islam. Dock är denna bild inget som påverkar 

respondenternas syn på Islam och muslimer. Johanna lyfter fram att hon inte påverkas av 

medias bild då hon är medveten om att de negativa händelser som lyfts fram i media, så som 

terrorism, inte är representativt för alla muslimer. Mio anser att han inte påverkas av medias 

rapportering då han lärt sig från tidig ålder att inte diskriminera andra personer på grund av 

bara medias bild.    

   Bägge respondenter är mycket tydliga med att de ser fördomar mot Islam i samhället kring 

sig och att dessa påverkas av media. Johanna hävdar att hon inte vet om fördomarna handlar 

om just muslimer eller de som kallas invandrare men att dessa skulle vara stökigare och 

bråkigare än “svenskar”. Mio säger att han vet att det finns fördomar bland kompisar och 

liknande men att han inte tror att fördomarna är lika utbredda i Sverige som i till exempel USA, 

dessa fördomar handlar enligt honom främst om att muslimer skulle hata kristna eller kvinnor. 

Johanna tycker även att det finns fördomar mot kristna och att hon har dem själv medan Mio 

hävdar att det endast finns fördomar mot konservativa kristna i Sverige idag. Till skillnad mot 

hur de anser att fördomarna om muslimer inte stämmer så hävdar Mio att de flesta fördomar 

om kristna brukar stämma, anledningen till detta säger han är att han har växt upp med kristna 

men att det inte bor så många muslimer där han bor. Johanna däremot säger att hon har 

fördomar om att kristna är lugna och ordentliga men att de har motbevisats då hon bland annat 

har en nära vän som är troende kristen och säger att “man är ju inte bara sin religion”.  

   När frågan om skillnader mellan islam och kristendom ställs så menar bägge respondenter att 

det finns fler likheter än skillnader men lyfter fram skillnad i profet och att utövare inom 

religionerna ber på olika sätt. Mio lyfter även fram att han tror att kristendom ser sig som en 
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förfinad del av judendom och att islam ser sig som en förfinad del av bägge de religionerna 

men att det egentligen är en likhet istället för en skillnad. Båda respondenter hävdar att det inte 

märks av rasism på skolan och definitivt inte från lärare och rektor utan att detta syns mer på 

fritiden. Mio berättar att det finns individer på skolan som är rasistiska men han tror att det 

bygger mer på okunskap än egentligt hat.  

   

7.2 Intervjuer elever med muslimsk bakgrund 

 

Under intervjuerna med eleverna med muslimsk bakgrund framkom det att ingen av dessa som 

har läst om Islam under deras år i den svenska skolan. Dock har alla fyra läst om Islam i sina 

hemländer, i både skolan och i moskéer. Maria lyfter fram att man i hennes hemland bara läste 

om den religion som eleven tillhörde, med andra ord läste muslimer om Islam och kristna om 

kristendomen.   

   När Maria tillfrågades om varför vissa kvinnor använder slöja så svarar hon att det handlar 

om kontroll och att det är mer bekvämt för kvinnor att använda slöja i andra länder och att det 

är skönt i Sverige där ingen tittar elakt på henne för att hon inte har slöja. Hon påpekar bestämt 

att det handlar om kontroll och att det speciellt handlar om män. Senare berättar hon också att 

hon är rädd att slöjan blir en svag punkt hos kvinnor då män kan rycka av den för att visa makt 

och att hon vill använda slöja ibland men att hon samtidigt vill passa in i Sverige och bland 

annat därför inte gör det. Ali menar att slöjan är ett fritt val för kvinnorna och att de använder 

den som skydd från männens blickar. Han säger att det är helt frivilligt flera gånger och menar 

att den är till för att skydda det man tycker är viktigt. Han menar även på att det finns liknande 

regler för män men att de handlar mer om hur man ska bete sig och prata kring kvinnor. Ali 

vill även lyfta fram att liknande regler för kvinnor och att täcka huvudet finns inom alla 

religioner och att det inte är något specifikt för islam. Fatima använder själv slöja och säger att 

det är för att visa att hon tror på gud och även för att visa för män att hon inte är ett sexobjekt 

och inte kommer ha sex innan hon gifter sig. Amir går mer på djupet och förklarar för oss att 

det finns särskilda regler för både män och kvinnor för vilka kroppsdelar som ska täckas på 

grund av en särskild “awrah”, det vill säga ett heligt område, som är olika för könen och medför 

att kvinnor ska täcka allt utom ansikte och händer samt hos män ska allting från naveln till 

fötterna vara täckt. Han säger att detta kommer från när människan var outvecklad och behövde 

guidning då islam bidrog med detta och bestämde att “awrahn” skulle vara dold.  
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    När respondenterna blir tillfrågade om vad jihad är så är det viktigt för flera av dem att lyfta 

fram att de är muslimer men inte är som IS. Maria menar att jihad kan göras på flera olika sätt 

bland annat genom att ge pengar till fattiga, genom själen och helt enkelt genom allt. Allt detta 

står enligt henne beskrivet i ”böckerna”. Hon vill verkligen lyfta fram att det inte innebär att ta 

livet av sig genom bomber eller döda oskyldiga utan mer om att stoppa sig själv om man gör 

fel men att det även kan innebära att försvara sig om någon vill ta ens land och även att kämpa 

emot om någon försöker skada andra. Hon vill gärna berätta att hon dock inte riktigt håller med 

om att våld är den rätta vägen även om försvar kan vara jihad. Ali menar att jihad betyder krig 

mot dig själv, att du ska tänka på andra bredvid dig själv och ta hand om dem och leda dem på 

rätt väg. Han menar dock att de flesta Muslimer har missförstått jihad och använder begreppet 

för att förklara krigshandlingar samt för att få politisk makt då det är det mest missförstådda 

ordet inom islam. Ali anser också att politikerna tar delar av religionen och använder den emot 

människor som inte vet något om religionen och därför tror på vad dessa politiker säger. Fatima 

berättar att jihad helt enkelt är att försvara dig om någon attackerat ditt land och inte ska 

användas så som terrorister gör. Enligt Amir är alla uttalanden och handlingar du gör för att 

sprida islam jihad men även att försvara ditt land. Han är den enda som inte nämner terrorister 

när han svarar på frågan.  

   När respondenterna tillfrågades om sharia så svarade samtliga att sharia är de muslimska 

lagarna, bägge pojkarna lyfter också fram att de lagarna är skrivna av Gud och inte av 

människan så som andra lagar är. Maria vill gärna lyfta fram att även om man följer sharia i 

hennes hemland så är Syrien inte som Saudi-Arabien och man har andra lagar som bestämmer 

straff. Hon vill också betona att man tar seden dit man kommer och att Sveriges lagar är 

viktigare än sharia. Hon berättar även att de flesta muslimer, enligt henne, inte följer sharia 

noggrant då många dricker och så vidare. Amir lyfter fram några exempel ur sharia till exempel 

att man ska vara ödmjuk och hjälpa alla människor, han kallar det “den raka vägen” men säger 

detta på arabiska. Ali vill lyfta fram att sharialagarna är mycket viktiga men att det också är 

viktigt att läsa koranen för att förstå dem och inte lyssna på muslimerna då de bara är människor 

och människor kan göra fel.  

   När vi pratar om fördomar hävdar alla respondenter att de inte blivit utsatta för fördomar, 

trots att Fatima också berättar att där hon bodde innan blev utstirrad då hon hade slöja och 

tillslut flyttade därifrån. Maria säger att hon inte blivit utsatt för rasism men att hon sett att det 

finns i media och bland annat har sett en film där svenskar försöker förklara för en kvinna med 

slöja att hon inte behöver använda den och att det bidrar till att hon själv inte vill använda slöja. 
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Hon säger också att hon helst inte berättar att hon är muslim för att folk då har fördomar, men 

särskilt att hon inte berättar att hon kommer från just Syrien då människor då tenderar att tycka 

synd om henne. Hon vill gärna visa att hon inte är som “de andra muslimerna”. Ali menar att 

det inte finns fördomar i Sverige eftersom det här finns religionsfrihet och yttrandefrihet, han 

betonar också att alla först och främst är människor och att vilket land man kommer ifrån eller 

vilken religion man har är sekundärt. Amir lyfter fram att trots att alla på hans sommarjobb 

visste att han var muslim så var det ingen som kommenterade det och att han alltså aldrig blivit 

utsatt för fördomar.  

   När Maria frågas om ifall hon märkt fördomar mot kristna så berättar hon att alla hon träffat 

i Sverige varit utan religion eller ibland inte försökt tvinga sin religion på henne vilket är väldigt 

skönt. Den enda fördomen hon själv har är mot Jehovas vittnen då hon finner det mycket 

underligt att de försöker tvinga andra att följa deras religion. I övrigt märker hon inga fördomar 

mot kristna, men hon vet inte varför. Alla de övriga respondenterna svarar snabbt nej på frågan 

om fördomar mot kristna och flera lyfter fram religions- och yttrandefriheten som anledning.  

   När eleverna tillfrågas om vad för skillnader som finns mellan islam och kristendom så svarar 

Amir att det inte finns några skillnader eftersom islam, judendom och kristendom alla är 

gudomliga religioner eftersom de tror på en gud men att islam har gjort religionen bättre 

eftersom de tror på Jesus som profet istället för Guds son. Han hävdar att alla religioner har 

samma regler om att hjälpa fattiga och liknande. Övriga 3 respondenter lyfter fram Jesus 

position inom religionerna som den enda skillnaden och Maria belägger detta med ett citat ur 

koranen.  

   När vi frågar eleverna om det bästa och sämsta/svåraste med att gå i svensk skola så lyfter 

samtliga fram att lära sig svenska är det bästa men också det svåraste. Amir säger att han vill 

lära sig svenska för att lära känna svenskar till när han börjar gymnasiet. Fatima säger att allting 

är bra i svensk skola och att det är helt annat än i Syrien. Hon uppskattar att alla kan uttrycka 

sig fritt och att ingen bryr sig om att hon har slöja, trots att hon kände sig utstirrad i slöja på 

skolan hon gick i förut. Ali lyfter fram att den svenska skolan känns modern och internationell 

och att det är skönt att lärarna inte straffar eleverna på samma sätt som i hans hemland. Han 

tycker det är bra att alla kan välja själv vad de vill bli när de blir stora och att utbildning är det 

viktigaste som finns då man bland annat inte kan förstå sin religion om man inte har utbildning 

och då Islam lyfter fram utbildning som mycket viktigt. Maria säger att det svåraste med svensk 

skola är att passa in då hon väldigt gärna vill vara svensk. Hon säger att svensk skola är helt 
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perfekt då hon kan klä sig hur hon vill och säga vad hon vill, om det inte hade varit krig i Syrien 

hade hon gärna flyttat till Sverige ändå. Dessutom tycker hon det är jättebra att man kan anmäla 

om någon blir mobbad.  

   När vi kommer fram till delen i intervjun om hur dessa elever ser på medias rapportering av 

olika religioner så anser Maria och Amir att media kan ge en felaktig och negativ bild av olika 

religioner. Maria lyfter fram att hon är förvånad över att de svenska medierna inte kallade 

“terrorister” för just “terrorister” eller “islamister” utan de blir kallade för muslimer. Hon anser 

att det är en snedvriden bild som ges av islam och att den bild som borde ges är att islam bland 

annat handlar om hur muslimer ska vara snälla mot varandra och behandla varandra väl. Amir 

talar om att han sett väldigt mycket på arabisk TV där judarna framställs på ett negativt sätt, 

vilket har påverkat honom till att tycka illa om judendomen. Dock vet han inte om denna bild 

av judendomen är representativt för alla världens judar, eller om det bara var judarna i Israel 

som betedde sig på ett, enligt honom, negativt sätt. Fatima lyfter fram att även fast mediernas 

bild av olika religioner inte alltid är korrekta så påverkas hon inte av den då hon har läst på om 

olika religioner och därför har förståelse för vad som är rätt och fel i medias rapportering.  

   När respondenterna svarade om frågor kring abort lyfte alla fyra eleverna fram att muslimska 

regler är emot att en kvinna gör abort då det är det samma som mord. Dock lyfter Amir fram 

att ett foster är en människa från början och därmed är all abort mord, något som även Fatima 

påpekar i sin intervju, medan Maria och Ali lyfter fram att det är okej med abort under första 

månaden av graviditeten då de menar att ett foster inte är en människa under den första tiden 

och därför tillåter Islam abort under denna tid.  Maria lyfter även fram att hon vill ha 

möjligheten att göra abort om det visar sig att barnet kommer bli handikappat men att hon är 

medveten om att Islam anser det vara Haram.  

 

7.3 Intervjuer lärare 

 

Lärarna vi intervjuade hävdar att mängden elever med utländsk bakgrund inte har förändrats 

under de år de jobbat i just den här skolan, den ena hävdar att ursprunget på eleverna har 

förändrats men att de är lika många och en annan menar att mängden utländska elever är olika 

på olika skolor men att de i det stora hela är lika många. Johan och Karl menar att när de började 

som lärare kom de flesta elever med utländsk bakgrund från Balkan medan de nu kommer från 
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Mellanöstern och Afrika. De hävdar att de inte stött på några stora svårigheter med att ha 

nyanlända elever på sina lektioner men att det varierar en del beroende på om de gått mycket i 

skolan förut. Johan hävdar att en del elever som kommer är näst intill analfabeter och även att 

deras föräldrar inte kan skriva och läsa. Båda lärare menar att det finns bra system på deras 

skola för att ta emot nyanlända med förberedelseklasser, som dock är fulla och har en hel klass 

i kö. Dessutom menar de att det finns bra svenska som andraspråks-lärare men även att skolan 

har gjort en språksatsning som stärker alla elever, både de med svensk och utländsk bakgrund. 

Denna språksatsning gör att inga elever behöver arbeta ensamma med svåra texter utan de 

arbetar mycket visuellt med bilder och med lärarna som stöd. Lärarna berättar att vissa elever 

blir förvånade över hur skolsystemet ser ut i Sverige men att det också beror på hur mycket 

eleverna har gått i skolan förut.  

   Båda Johan och Erik medger att media påverkar hur de undervisar om Islam som 

religionsämne detta gör dock inte Karl, han menar att det inte alls påverkar undervisningen. 

Johan berättar att de jobbar mycket med källkritik och har pratat om terrorism och vem som 

egentligen är terrorist samt vem som bestämmer vem som är terrorist, han berättar att han 

försöker hålla sig neutral och se alla sidor av ämnet. Erik berättar om ett citat som han ofta hör 

som han anser inte stämmer men som påverkar tankar om islam enligt honom; “Alla terrorister 

är muslimer, men alla muslimer är inte terrorister”. Lärarna säger att de inte vill låta media 

påverka deras undervisning i för stor utsträckning och Johan berättar om hans undervisning i 

religionsämnet som bygger på att han ”skalar av” religionerna så mycket som möjligt för att 

kunna visa på de likheter som finns i judendom, kristendom och islam. Han säger också att han 

använder sig av den resurs som finns i klassrummet då han menar att hälften av hans elever i 

varje klass är muslimer och att de har varsin form av islam, vilket hjälper hans syften. Han 

menar att eleverna då inser att det finns fler likheter än skillnader dem emellan och att det 

minskar klyftorna på skolan. Han berättar också att de har ett mycket öppet klimat, utan 

diskriminering på grund av religion, på skolan och lyfter fram att de ett år hade en flicka med 

slöja som Lucia. Alla tror att denna öppenhet bygger på ett bra arbete från tidig ålder med att 

jobba mot diskriminering. 

   Alla lärare tycker att det viktigaste att lära ut om islam är att det i grunden är en fredlig 

religion, de berättar båda att de inte går in på djupet utan tycker det är viktigt med ett större 

perspektiv samt att det inte bara finns en enda islam utan att religionen är personlig och Johan 

menar att det viktigaste för en muslim är underkastelsen och att följa de riktlinjer som finns 

inom religionen. Karl menar att de fem pelarna är det allra viktigaste. Johan och Erik berättar 
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båda två att de inte använder läroböcker i större utsträckning, dels för att resurserna inte finns 

på skolan men även för att det enligt båda finns mer att hämta från nätet, bland annat mycket 

rörlig bild, samt eleverna själva. De menar också att den information som finns i läroböckerna 

är väldigt stereotyp och att muslimer antagligen inte skulle känna igen sig i den bild som målas 

upp där. Karl tycker å andra sidan att bilden i läroböckerna är bra och använder sig av dem i 

stor utsträckning.  

   Alla lärarna berättar att eleverna får lov att använda sina hemspråk på deras lektioner så länge 

det inte är en examinering eller eleverna pratar med dem, detta för att de vill förstå vad som 

pågår. Johan lyfter fram att det är en stor resurs att han har flera språk på sina lektioner då 

eleverna inte är begränsade till att googla på svenska utan kan göra det på till exempel arabiska 

eller persiska också och på så sätt få fram mer information.     

   Johan och Erik lyfter fram att det gör det lättare för dem att prata om aktuella världshändelser 

när de har barn som kommer från de länder där dessa händelser sker i klassen, men att det 

ibland kan uppstå känsliga situationer och att de helst inte vill till exempel visa bilder på krig 

när de vet att eleverna har flytt från just detta. Johan är mycket oroad över hur det politiska 

läget ser ur i Sverige idag och vill gärna berätta att det är en tillgång att ha invandrarbarn i 

skolan, inte ett problem.  

 

7.4 Resultat enligt litteratur 

 

I detta kapitel kommer vi använda oss av litteratur och våra teorier för att förklara de svar vi 

fått från informanterna. Vi kommer försöka förklara slöja och kvinnans roll, Jihad, Sharia, hur 

det fungerar att vara nyanländ i svensk skola, vad som är skillnaden på islam och kristendom, 

vilka fördomar som framkommer, vad läraren har för roll, vilka undervisningsmetoder som 

finns och vilka kunskaper som är viktiga att ha om islam – enligt litteraturen.  Detta för att se 

vad för kunskaper informanterna har samt för att kunna se likheter och skillnader i deras svar. 

 

 

 



35 

7.4.1 Slöja och kvinnans roll 

 

Berglund menar att det i princip råder konsensus bland lärda muslimer att kvinnor ska täcka 

allting utom händerna och ansiktet med kläder eller slöja för de män som hon inte är gift med. 

De hänvisar då till två av koranens suror där detta ska stå. Ingen av dessa ger dock exakta regler 

så man använder sig också av flera hadither för att skapa regler. Dock varierar det mycket bland 

muslimska kvinnor huruvida de använder slöja eller följer dessa regler. Åldern då kvinnor 

börjar använda slöja varierar, vissa börjar så tidigt som när de är sju år gamla men vissa börjar 

använda den när de når puberteten eller börjar menstruera, vissa kvinnor använder slöja under 

perioder av livet och inte konstant.96 Berglund lyfter även fram att även om religiösa regler om 

kvinnors kläder oftast lyfts fram så finns det även regler som omfattar hur de muslimska 

männen bör klä sig. De flesta tolkarna av sharia (den islamiska lagen) menar att männen ska 

täcka awrah, det vill säga mellan knä och navel, men det finns också religiöst kunniga som 

hävdar att ingen del av en mans kropp ska visas för någon annan än hans hustru.97  

   Susan Moller Okin hävdar att många kulturellt grundade seder syftar till att kontrollera 

kvinnor och få dem att följa männens önskningar speciellt när det handlar om sexualiteten, inte 

bara inom Islam utan inom de flesta stora religioner. Hon menar också att många flickor inom 

religiösa grupperingar växer upp och tror att de är värda mindre än pojkarna då deras lott i livet 

är att ta hand om familjen och att deras sexualitet bara har ett värde i äktenskapet vilket är en 

helt annan situation än vad som syns i de flesta andra kulturer i världen.98 Okin menar att det 

är ett tecken på sexistisk underkastelse när man kvinnor antas bära slöja men det kan också ses 

som en del av en ansträngning mot både kvinnor och män för att hantera samhällets sexuella 

relationer. Enligt henne ses huvudduken ofta som ett angrepp på den sexuella jämlikheten och 

när slöjan har debatterats i Frankrike lyfts detta ofta fram som ett argument.99 Hon menar dock 

att många flickor har valt själva att använda hijab dels för att försäkra sina föräldrar om att de 

inte tänker ta del av den kultur de lever med i sitt nya land men också för att visa pojkar att de 

                                                             
96 Berglund 2011: 126. 

97 Berglund 2011: 127. 

98 Moller Okin 1999: 22-23. 

99 Moller Okin 1999: 45. 
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inte är tillgängliga för sexuella aktiviteter. Väljer flickorna detta så är slöjan ett uttryck för att 

utmana ojämlikheten och hålla fast i traditioner men samtidigt utmana dem.100 

   Otterbeck skriver dock i sin bok Islam, muslimer och den svenska skolan att många 

muslimska teologer menar att sex innan äktenskapet är tillåtet som muslim men att det är sex 

utanför äktenskapet som är förbjudet då det bryter ner familjen som är det viktigaste i en 

muslims liv. Han menar att det i många kulturer levt kvar en tradition som gör att kvinnor 

täcker mer än vad religionen kräver av dem och att det med dessa kulturer följer med stränga 

sexualregler. Detta eftersom Islam ofta används för att upprätthålla patriarkala strukturer och 

att männen därför alltid haft möjlighet att bryta mot de regler och klädkoder som egentligen 

finns.101 Otterbeck hävdar att dessa regler för hur kvinnor ska bete sig inte är begränsat till 

Islam utan att liknande regler om familjens heder finns ibland annat Grekland och Italien. 

Regler som finns i de muslimska källorna om kvinnor kan bland annat vara att de ska slå ner 

blicken om de möter någon de inte är släkt med, att de inte ska titta på något de inte ska se som 

tillexempel nakenhet. Allt för att förhindra att män och kvinnor träffas utom familjens kontroll 

då det är deras heder som står på spel om något skulle hända.102 Enligt Otterbeck är slöja inte 

ett problem för flickorna i skolan, det är först om de täcker ansiktet det kan bli problem för 

läraren då kommunikationen blir begränsad. Detta är dock mycket ovanligt. Trots detta kan 

lärare lätt reagera negativt på elevernas speciella klädedräkter då det finns en spridd uppfattning 

gällande islam som en kvinnoförtryckande religion. Istället ska klädseln tolkas som att den bärs 

för att visa respekt för Gud och inse att klädedräkten i sig inte är ett uttryck för förtryck.103 

 

7.4.2 Jihad 

 

Begreppet jihad härstammar från arabiskans rot j-h-d, som i grunden står för strävan och 

ansträngning. Susanne Olsson menar att många teologer brukar lyfta fram att jihad har två olika 

infallsvinklar – lilla och stora jihad. Lilla jihad handlar om att muslimer ska försvara sig om de 

blir angripna utifrån av olika grupper. Inom denna del av jihad har uttrycket “heligt krig” växt 

                                                             
100 Moller Okin 1999: 87. 

101 Otterbeck 2000: 48. 

102 Otterbeck 2000: 49. 

103 Otterbeck 2000: 57. 
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fram som en alternativ översättning av jihad. Den andra delen av jihad kallas för den stora jihad 

och handlar om vikten av att föra en inre kamp mot sina dåliga sidor och olika 

tillkortakommande, så som sitt ego, något som även Jenny Berglund tar upp. Berglund menar 

att muslimer inom den stora jihad ska sträva efter att leva ett dygdigt liv som goda 

medmänniskor.104 Dessa två tolkningar av jihad härstammar från en hadith där Muhammed 

efter ett slag förkunnade för muslimerna att de nu hade återvänt från den lilla jihad till den stora 

jihad. I dagens samhälle har begreppet jihad även börjat användas inom bland annat 

jämställdhetsdebatten och HBTQ-debatten för att belysa och uppnå jämlikhet och rättigheter 

mellan könen och olika sexuella grupper.105 Dock har olika grupper av muslimer, enligt Olsson, 

idag valt att fokusera mer på den väpnande formen av jihad, med andra ord den lilla jihad. 

Dessa grupper brukar samlas under begreppet jihadistiska salafister, där bland annat grupper 

så som Al-Qaida benämns.106 I dagens Sverige är jihad mest förknippat med den lilla delen av 

jihad och de väpnande krigen, något som kan skapa olika problem för muslimska elever i 

skolan.107  

 

7.4.3 Sharia 

 

Enligt Susanne Olsson bör begreppet Sharia, som betyder vägen till vattenhålet, och islamsk 

lag inte ses ur olika generaliserade termer utan det finns olika synsätt och infallsvinklar på vad 

lagen är och bör vara.108 Detta beror på att det finns olika lagskolor inom Islam som har använt 

sig av delvis olika tolkningsmetoder och texter i sin tolkning av Guds vilja.109 Dock är själva 

grunden för sharialagarna att den ger uttryck för Guds vilja om hur en muslim ska leva. Denna 

vilja uttrycks både i koranen och i Sunnorna där profeten Muhammeds liv och traditioner är 

nedskrivna. Dessa texter ligger till grund för det som kommit att bli Sharia-lagarna.110 Utifrån 

dessa texter har sedan olika muslimska jurister tolkat de olika lagar och regler som utgör 

                                                             
104 Berglund  2011: 124. 

105 Olsson 2015: 115-116. 

106 Lagervall 2015: 291-292. 

107 Berglund 2011: 123-124. 

108 Olsson 2015: 112. 

109 Olsson 2015: 119-122. 

110 Olsson 2015: 113. 
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Sharia.111 Dessa tolkningar har resulterat i att Sharialagarna kan delas upp i två olika delar, där 

den ena delen består av de olika religiösa plikterna som en muslim ska utföra och den andra 

delen består av de mer samhälleliga plikterna så som straffrätten och äktenskapslagarna.112 

Olsson poängterar att många muslimer idag har sina egna tolkningar kring hur man ska förhålla 

sig till Sharialagarna och hur de ska efterlevas för att på så sätt följa Guds vilja. Dessa mer 

moderna tolkningar kallas för fatwa och sprids bland annat snabbt på Internet. Många av dessa 

fatwor uppstår i takt med att muslimer ställs inför olika problem och situationer som uppstår 

när muslimer måste anpassa sig till livet i den västerländska världen och de världsliga lagar 

som gäller i det nya landet. Denna anpassning kan vara allt från huruvida en muslim får fira 

alla hjärtans dag till om att många västerländska lagstiftningar inte tillåter månggifte.113  

 

7.4.4 Abort 

 

   I boken etikdidaktik berättar författarna om ny forskning som behandlar Islam och abort gjord 

av juristen Mosa Sayed. Han skriver om att det inte finns några direkta hänvisningar i koranen 

om abort utan istället så hänvisas det till flera verser som handlar om livets helighet.114 Dessa 

verser beskrivs av Olsson och Sorgenfrei i deras bok om Islam. I verserna beskrivs gud som 

allsmäktig och som skaparen av allting. Gud är den ende skaparen av allting som existerar och 

således är alla människor skapade av honom och är alltså heliga. Tanken på att Gud är 

allsmäktig bygger till stor del upp muslimsk teologi och de som följer hans väg kommer till 

paradiset, annars blir man bestraffad. Gud är en sträng domare men också rättvis och dömer 

alla människor efter deras handlingar.115 Ur verser i koranen kan man uttolka att Gud är den 

som både skapar och avslutar allt liv.116 Sayed berättar att muslimer och kristna ser på abort 

och livets uppkomst på olika sätt. Istället för att se befruktningsögonblicket som livets 

uppkomst som kristna gör menar rättslärda muslimer att livet inte uppstår på mellan allt från 

40:e till 120:e dagar av graviditeten. Innan dess har fostret ingen mänsklig status och abort 

                                                             
111 Olsson 2015: 116. 

112 Olsson 2015: 122. 

113 Olsson 2015: 129-131. 

114 Franck & Löfstedt 2015: 148-149. 

115 Olsson & Sorgenfrei 2015: 136-137. 

116 Larsson 2015: 98. 
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torde således vara tillåtet. Trots att det råder stor enighet menar Sayed att abort kan vara tillåtet 

även efter 120 dagar om det finns en risk för kvinnans liv. Dock tolkas detta olika och lagarna 

i olika muslimska länder ser också olika ut. I Tunisien är abort tillåtet till 120 dagar har passerat 

medan det i Saudiarabien inte får ske abort efter dag 40, generellt är lagstiftningen hårdare i 

teokratiska stater än sekulariserade.117 

 

7.4.5 Nyanländ i svensk skola  

 

   I dagens Europa finns det ungefär 40 till 50 miljoner människor med muslimsk bakgrund 

som härstammar från flertalet av de olika muslimska kulturerna som finns i världen.118 Larsson, 

Olsson och Sorgenfrei lyfter fram att Europas muslimer av denna anledning kan ses som en 

heterogen grupp sett ur ett språkligt, etniskt och socio-ekonomiskt perspektiv.119 Enligt Larsson 

mfl. tenderar personer med muslimsk kulturbakgrund ofta att bli lika sekulariserade och 

religiösa som majoritetsbefolkningen.120 De visar på att flera muslimer försöker anpassa sin tro 

till sitt nya liv i Europa, vilket brukar gå under tolkningsstrategin Euroislam.121 En av de mer 

framträdande företrädarna för denna tolkningsstrategi är islamologen Tariq Ramadan, som 

lyfter fram vikten av att hitta en tolkning av Islam som gör att en muslim både kan leva som 

fullgod muslim i det nya landet. Ramadan menar nämligen att muslimer har vissa rättigheter 

och skyldigheter gentemot det nya landet som en muslim måste anpassa sig till för att kunna 

leva i Europa, och därmed måste Islam anpassas efter detta.122 

   Även Kallstenius, professor inom språkforskning, lyfter fram vikten av en anpassning till det 

nya samhället genom att nyanlända personer utvecklar sitt sociala nätverk till att även innehålla 

barn och vuxna med en svensk bakgrund. På så sätt utvecklar de nyanlända personerna sin 

svenska och förbättra sina chanser att komma in i det svenska samhället. Kallstenius menar att 
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en klass där merparten av eleverna har föräldrar med en hög utbildning kan påverka och lyfta 

resultaten hos en enskild elev med en mindre fördelaktig socioekonomisk bakgrund.123 

 

7.4.6 Skillnader mellan Islam och kristendom. 

 

 Sedan islams uppkomst har Europas gränser ofta dragits i förhållande till muslimska makter 

och kristendom har ofta utmålats med islam som motsats. Islam har tillskrivits negativa 

egenskaper och precis samma sak har hänt bland muslimer om kristendom.124 Religiösa från 

båda sidor har helt enkelt inte alltid kommit överens. 

   För att vara muslim är det viktigt att genomföra islams fem pelare men många muslimer lyfter 

även fram det viktiga i att tro på att det inte finns någon gud bredvid Gud och att Muhammed 

är guds profet. Islam är alltså en starkt monoteistisk religion.125 

   I koranen, i det inledande kapitlet al-fatiha, framgår det att Gud är världens skapare och den 

enda guden som finns. Han ansvarar för domedagen och är den som dömer människor utefter 

deras handlingar. En viktig del ur koranen är den att det beskrivs att Gud i alla tider har skickat 

sitt budskap till människan men att hon inte har accepterat sanningen och att Gud då har fått 

krossa de olydiga folken, det vill säga bland annat kristna och judar. Dessa berättelser 

överensstämmer med Gamla Testamentet och bibelns profeter omnämns även i koranen som 

mottagare av böcker. Därför anses judar och kristna vara en del av bokens folk, detta innebär 

att de har rätt att behålla sin religion. Judarna och de kristna ska dock ha feltolkat guds budskap 

och Gud var därför tvungen att sända en sista budbärare till människorna, Muhammed. Boken 

som Muhammed tog emot var därför en exakt kopia av den himmelska boken och därför 

bedöms Muhammed vara den sista av profeterna. I koranen säger även Jesus att de kristna 

tolkat allting fel när de säger att han är guds son, för Gud kan inte ha en son och Jesus är endast 

en profet. Enligt muslimska texter så stämmer inte bibeln gällande Jesus död heller då de menar 

att Jesus inte dog på korset utan att han upptogs direkt till himlen.126  Skillnaderna mellan 

religionerna är alltså inte stora utan baseras främst på Jesus roll som människa eller gud.  
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7.4.7 Fördomar 

 

På grund av den konstanta ström av allehanda rapporter som rör muslimer i Europa och 

Amerika lyfts skillnader och likheter i situationen muslimerna befinner sig i de olika 

världsdelarna ofta fram. Den främsta skillnaden är att invandrade muslimer i USA tillhör en 

utbildningsmässig och ekonomisk medelklass medan de i Europa ofta drabbas av 

socioekonomiskt utanförskap. Anledningen till detta kan bero både på att USA är uppbyggt av 

immigranter men också på att det inte har kommit lika många flyktingar under 2000-talet. Det 

märks mer och mer ett motstånd mot muslimer i Europa där många höga röster menar på att 

muslimer inte kan eller vill integreras samt att deras åsikter och värderingar skulle vara 

oförenliga med de som finns här. Om åsikter faktiskt skiljer sig åt är dock omdebatterat. De 

flesta forskare menar att det inte är några större skillnader när det gäller värdegrundsfrågor. 

Skillnaderna som finns i Europa ska kanske istället belysas ur en situation där det finns växande 

sociala och ekonomiska klyftor i klass vilket ger ökade motsättningar i form av rasism och 

intolerans. Människor med muslimsk bakgrund verkar vara lika intresserade av religion som 

resten av Europa och att vara sekulariserad är inte bara för de med en kristen bakgrund.127 Till 

stor del så tror man skillnaden i Europas och USAs bild av muslimer beror på att den största 

delen av flyktingar som kommer till USA är högutbildade med god ekonomi medan Europa 

har tagit emot flyktingar från närliggande områden som har mindre att bidra med till samhället. 

Över hela Europa har högerpopulistiska och islamfientliga partier fått plats i olika parlament 

och alltså fått mer inflytande, överallt så sprids en bild av att invandringspolitiken har 

misslyckats. Detta har lett till en islamkritisk bild som vägrar erkänna att det finns flera 

tolkningar av Islam och generaliserar alla muslimer som ett folk med en religion som inte går 

ihop med det som kallas västerländska värderingar.128 

   Islam lyfts ofta fram som en kvinnofientlig religion i media och läroböcker, det sägs att islam 

tillåter kvinnomisshandel och värderar männen högre än kvinnorna. Muslimer håller ofta inte 

med om bilden som visas och ämnet blir lätt känsligt när muslimer blir frågade om det. I många 

muslimska länder har dock kvinnor en lägre status än män, detta beror mer på lokala seder, 

kultur, traditioner och hur moderniseringen har gått till. Att kvinnor är “mindre värda” kan 

alltså handla både om en religiös tradition och landets lagar och normer. Detta kan skapa 
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problem i undervisningssituationer beroende på vilka traditioner och områden eleverna 

kommer ifrån. Kvinnliga lärare vittnar ofta om att de har problem med att få respekt av 

muslimska pojkar, det finns en vitt spridd åsikt inom islam att kvinnor inte kan ha de högsta 

positionerna i samhället då människor med makt ska kunna leda folket i bön men kvinnor får 

inte be inför män. På många ställen så finns det en överhängande risk för muslimska kvinnor 

att giftas bort innan de är 18 trots att det står i hadith-litteratur att tvång är strängt förbjuden. 

Det finns ett stort tryck för flickor att göra detta då de vill bevara familjens heder.129 

   Idag används begreppet islamofobi för att beskriva den negativa attityd många har för 

muslimer, det är nära besläktat med rasism och utgår från ett vi och dem tänk där man tillskriver 

människor med viss religion och kultur vissa bestämda egenskaper, tillexempel att muslimer 

är våldsamma, kvinnoförtryckande, terrorister. Islamofobi är ett nytt begrepp men själva 

attityden har funnits länge, den anses ha uppkommit redan under de första mötena mellan 

kristna och muslimer samt de maktskiftningar som skett mellan grupperna. Att muslimer och 

kristna ska skilja sig från varandra är en bild som spridit sig med hjälp av bland annat litteratur, 

konst och media. Islamofobin tog ny fart efter 11 september 2001 och utmålandet av muslimer 

som terrorister som skett sen dess.130  

 

7.4.8 Lärarens roll  

 

   Berglund lyfter fram att en lärare spelar en viktig roll i en elevs identitetsskapande och då 

framförallt när den muslimska eleven ska få ihop balansen i identiteten mellan den muslimska 

bakgrunden och de nya svenska influenserna. Lärarna kan, enligt Berglund, med rätt kunskap 

om olika religioners högtidsdagar och traditioner dels skapa en bra grund för att diskutera 

likheter och skillnader mellan olika religioner och dels bilda en bra relation mellan skolan och 

hemmet.131 Att skapa en bra relation mellan hemmet och skolan är något som även Otterbeck 

tar upp då han pekar på att det är viktigt att skolans personal tydliggör för hemmet vad skolans 

uppdrag är, samtidigt som hemmet får en chans att redogöra för sina förväntningar på skolan 
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och deras barns undervisning.132 I denna kommunikation mellan skolan och hemmet kan en 

hemspråkslärare spela viktig roll, menar Otterbeck.133 Förutom att inta funktionen som tolk 

mellan hemmet och skolan vid behov menar Otterbeck att en hemspråkslärare kan vara en utav 

de få personer som kan hjälpa en nyanländ elev att kombinera ihop hemmets traditioner och 

språkbruk med de nya traditioner och språk som eleven tillskansar sig i den svenska skolan.134 

Att relationen mellan skolan och hemmet fungerar på ett bra sätt är även viktigt då eleverna 

annars riskerar att hamna i ett läge där hen lever i två parallella världar där de olika 

referensramarna kan skilja sig.135 

 

7.4.9 Undervisningsmetod 

 

Religion och livsåskådningar har olika funktioner och betydelser för olika människor vilket är 

viktigt att lyfta fram i undervisningen. Religionen kan innebära en existentiell funktion men 

också ha en mer vardaglig funktion med ritualer som böner eller vilka kläder man använder, 

vilken mat som äts och att bära andra religiösa symboler. Religionen kan också ge uttryck i hur 

människor beter sig till exempel genom att vara en god medmänniska. Det är viktigt att veta 

att religionen är annorlunda för de som lever i den och de som befinner sig utanför och ser 

religion ur ett vetenskapligt alternativ. Religionen skapas alltid av de människor som befinner 

sig i den både av präster eller imamer och de som uppfattar sig själv som religiösa.136 En viktig 

del av religionsundervisningen är att få alla elever att känna sig inkluderade och inte känner att 

undervisningen bara handlar om andras religion för att eleven inte kan relatera till hur dennes 

religion beskrivs. För att göra detta finns kursplanernas betoning av livsåskådningar till hjälp 

för att lyfta fram hur olika elever ser på världen och vad för människosyn de har.137 

   För att undervisa barn med olika religioner är det viktigt att lyfta fram likheterna som finns 

mellan religionerna.138 Ett sätt att göra detta med Judendom, Kristendom och Islam kallas 
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Abrahams barn-metoden och syftar till att öka förståelsen mellan olika kulturer och förbättra 

möjligheterna till bra relationer mellan eleverna. Genom att starta i berättelsen om Abraham 

vill man ge kunskapen om att religionerna har samma rötter. Religionerna kommer från samma 

område och är monoteistiska men har utom det många gemensamma berättelser och personer. 

Metoden bygger på att eleverna ska få empati för de olika personerna som det berättas om och 

identifiera sig med historien. Att öka förmågan till empati och att kunna leva sig in i andras liv 

rimmar väl med målet för religionkunskapsundervisningen och värdegrunden.139  

   Inger Nordheden, adjunkt inom språksociologi på Stockholms universitet, menar att om 

lärare inte närmar sig skillnaderna och lyfter fram dem så kan eleverna inte inse att kunskaperna 

som skiljer oss åt berikar oss. Hon menar att det inte finns någon viktigare kunskap än att lära 

sig förstå andra grupper, solidaritet och respekt för hur andra människor lever sitt liv.140 

   Att få prata sitt hemspråk i klassrummet är viktigt för många elever och frågan om vilket 

språk som pratas i klassrummet har inte bara pedagogiska fördelar utan är också en del av det 

sociopolitiska. När en lärare insisterar på att bara svenska används i klassrummet stärker det 

maktförhållandet som redan finns. Visar läraren istället respekt för andra språk, erfarenheter 

och kunskaper som finns hos eleverna tillåter hen att de också finns i klassrummet och visar på 

så sätt en omtanke om ojämlikheterna i samhället. Det går dock inte att bara prata elevernas 

första språk i klassrummet precis som det inte går att bara prata svenska, en variation är behövd 

för att ge eleverna de kunskaper som behövs för att ta sig till en högre utbildning vilket är ett 

av skolans primära mål.141 

   I en klass med elever från olika kulturer så finns det en multikulturell resurs både i eleverna 

men också i deras föräldrar. De kan bidra med livserfarenheter som är ovanliga i Sverige om 

samhällen som är uppbyggda på andra sätt eller om hur krig och förföljelse känns. Det kan 

dock vara svårt för lärare att släppa in andra personer i klassrummet och undervisningen då det 

inte är självklart att allting kommer gå som planerat. Det är då viktigt att förklara svenska 

skolans ordning och pedagogik för den som ska berätta om sina erfarenheter. Att lära andra om 

sin kultur och identitet bekräftar eleverna vilket är mycket viktigt. Det är därför mycket viktigt 

för lärare med elever ur andra kulturer att skaffa kunskaper om dessa. I vissa fall kan att lyfta 

fram hur någon är annorlunda leda till att eleven känner ett utanförskap. Eleven kan kanske 
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känna mer samhörighet med det svenska och vilja följa svenska traditioner så mycket som 

möjligt. Ingen ska behöva försvara sin religion men inte heller tvingas överge den i den svenska 

skolan.142   

 

7.4.10 Viktiga kunskaper om islam 

 

   Olsson och Sorgenfrei lyfter fram att det inom Islam finns fem gärningar som en majoritet 

av teologer uppfattar som de fem grundpelarna inom Islam och som en muslim bör följa.143 

Dessa fem pelare som en rättrogen muslim bör följa är trosbekännelsen, de dagliga bönerna, 

vallfärden, fastan och den religiösa skatten.144 Olsson och Sorgenfrei tar även upp att en av 

grunderna i Islamisk teologi är tron på en monoteistisk Gudsbild och där Jesus inte är Guds 

son, ett synsätt som lyfts fram vid flera olika verser i Koranen.145  

   Otterbeck tar upp vikten av att vara försiktig i användandet av de texter som finns om Islam 

i skolans religionsböcker då de många gånger anklagas för att ge en onyanserad och vinklad 

bild av Islam som religion. Denna bild som lyfts fram i olika läroböcker, menar Otterbeck, är 

allt som ofta påverkad av den pågående debatt kring Islam som pågår i samhället.146  

 

7.5 Tidigare forskning 

 

   I forskningsöversikten i kap 7 framkommer det att religionsundervisningen i skolan, och då 

framför allt undervisningen kring Islam, är påverkad av de strukturer som råder i samhället och 

hur klassammansättningen ser ut.147 Kittelmann Flenser belyser det faktum att Sverige är ett 

sekulariserat land där den rådande normen i samhället är en ateistisk syn på religion, vilket gör 
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att undervisningen utgår från ett icke-religiöst perspektiv.148 När elever med andra kulturella 

bakgrunder möter det svenska samhällets sekularisering och de svenska normerna kan en 

motsättning och konflikt uppstå mellan dessa två ståndpunkter och denna motsättning kan ge 

sig uttryck i undervisningen av framför allt värdegrundsfrågor och i frågor om tillexempel 

homosexualitet.149  

   Falkevall har i sin forskning påvisat att i de klasser som består av en religiös heterogen 

sammansättning har många gånger lättare att diskutera olika frågor som uppstår kring 

religionsämnet då dessa elever kan relatera till olika religioner i högre grad än vad homogena 

svenska klasser kan, något som även Jacobson lyfter fram i sitt examensarbete.150 Dock kan 

det uppstå en språklig problematik i klassrummet, vilket en lärare måste ta hänsyn till.151 Den 

språkliga problematiken lyfter även Leivonen fram då elever som tvingas tala något annat än 

sitt modersmål på lektionerna kan uppfatta sitt modersmål och sin bakgrund som mindre 

värd.152 

   I vår forskningsöversikt framkommer det tydligt att den bild som media ger av Islam i allra 

högsta grad påverkar elevers syn på Islam och lärarnas undervisning i skolan. Både Falkevall 

och Otterbeck lyfter fram att olika medier tenderar att framställa Islam som en våldsam och 

kvinnoförtryckande religion, en syn som många elever riskerar att få med sig till skolan och 

bemöta muslimska elever med.153 Detta negativa bemötande är något som Skowronski tar upp 

som ett problem i sin forskning, då detta kan leda till att nyanlända elever riskerar att bli 

stigmatiserade i skolan.154 Även Ragnarsson påvisar i sitt examensarbete att den negativa bild 

av Islam som media rapporterar kommer till uttryck bland eleverna.155 Denna negativa bild, 

menar Bevelander och Otterbeck, syns inte bara i de traditionella medierna, utan de 

framkommer även i andra medier så som internetsidor och läroböcker.156 Att läroböcker kan 
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ge en onyanserad bild av Islam gör att lärare måste vara försiktig i sitt användande av just 

läroböckerna i sin undervisning, anser Otterbeck.157 

 

7.2 Resultatsammanfattning 
 

  

När detta arbete påbörjades gick vi in det med föreställningen att de eleverna med en icke-

muslimsk bakgrund skulle ha läst om Islam under sin skolgång, men även de övriga 

världsreligionerna. Vi antog att de icke-muslimska eleverna dels skulle ha lärt sig om Islams 

fem grundpelare, men också om det som syns i media samt relevanta begrepp så som sharia 

och jihad. Vår uppfattning av det som framkommer i media, och som även lärarna under 

intervjuerna anser vara viktigt att motverka i undervisningen, är terrorism och en bild av Islam 

som kvinnofientlig. När det gäller de muslimska begreppen så anser vi att just sharia och jihad, 

är de viktigaste. Vi antog också att både icke-muslimska och muslimska elever skulle säga att 

det finns tydliga fördomar mot muslimer, men inte mot kristna.  

   När det gäller de muslimska eleverna antog vi att de inte hunnit läsa religion under sin tid i 

Sverige, men att de fått läsa om just Islam i sitt hemland. Vi antog att deras kunskaper om Islam 

skulle likna, men inte helt stämma överens med, de som de icke-muslimska eleverna hade. Vi 

trodde inte att deras svar på vad som är likheter och skillnader mellan kristendom och islam 

skulle överensstämma med de icke-muslimska, men det gjorde de i stor utsträckning.  

   Vi antog att lärarna skulle berätta för oss att deras undervisning påverkats på grund av 

nyanlända elever, att det skulle ha uppstått problem och att de skulle säga att det finns fördomar 

mot dessa. Vi antog även att lärarna även skulle lyfta fram att media påverkar deras 

undervisning.  

  

7.2.1 Elevintervjuer 
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Det mest påfallande med intervjuerna av eleverna var att de muslimska och icke-muslimska 

eleverna många gånger svarade mer samstämmigt på våra frågor än vad vi förväntat oss. När 

det till exempel gäller frågan om varför många muslimska kvinnor använder slöja så fick vi 

flera olika svar, men de var mer lika varandra än vad vi förväntat oss. De flesta svarade att 

slöjan används för att visa respekt för Gud. Särskilt utmärkande var dock att den elev som var 

den enda vi intervjuade som bar slöja svarade i princip ordagrant likadant som den icke-

muslimska pojken. De bägge ansåg att slöjan är till för att visa sin tro och för att underkasta sig 

gud. Både lyfte även fram, precis som övriga elever, att slöjan är valfri. Flickan som bar slöja 

samt en av de muslimska pojkarna lyfte även fram att den är till för att inte vara ett sexobjekt 

och för att skydda sig från männens blickar. Den andra muslimska flickan förklarade att hon 

ansåg att slöjan, trots att den är frivillig, är ett påfund från männen och att den till viss del är 

förtryckande. Hon är dock noga med att påpeka att det trots detta finns de kvinnor, inklusive 

hon själv, som gärna vill bära slöja men att i svensk kultur blir slöjan en svag punkt och att 

kvinnor med slöja i större utsträckning utsätts för rasism. Amir beskrev hur slöjan används för 

att dölja kvinnors “awrah”, en förklaring som stämmer överens med den som vi funnit i 

litteratur. Han, liksom den andra muslimska pojken, vill vara tydlig med att lyfta fram att det 

dock finns klädkoder även för män. Vilket också stämmer överens med det vi har funnit i 

litteraturen.  

   Som tidigare i uppsatsen påvisats finns det ingenting i muslimska skrifter som totalförbjuder 

abort, det finns vissa restriktioner efter en viss tid men det är i högsta grad tillåtet. Detta var 

ingen av eleverna medvetna om. Alla trodde att abort var förbjudet, haram, men två av de 

muslimska eleverna ansåg att abort var tillåtet precis i början av graviditeten, innan fostret har 

blivit människa. De svenska eleverna har inte hört talas om islams ståndpunkt om abort men 

Johanna antar att det är samma regler som inom kristendomen, det vill säga att det inte är 

tillåtet. Mio å andra sidan lyfte fram att det nog finns olika sorters muslimer och att de är 

konservativa eller mer öppna, precis som inom kristendomen. Att bägge eleverna drar 

paralleller till det de redan kan, det vill säga vad kristna anser, tror vi handlar om att de har lärt 

sig att resonera sig fram till svar på de frågor de ofta ställs i skolan. Vi tror även på att lära sig 

vilka åsikter det finns om abort ska vara en så stor del av undervisningen, inte bara i 

religionsämnet, men att denna undervisning aldrig lyfter fram och konkretiserar vad 

muslimerna generellt tycker.  

   När de tillfrågades trodde bägge de icke-muslimska eleverna att media påverkar allmänhetens 

syn på Islam, de hävdar dock båda två att de inte själva har några fördomar, detta kan bero på 
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att de vet att det anses fult att ha fördomar men det kan självklart också betyda att de helt enkelt 

inte har några. De menar att detta beror på att de vet att media endast visar en liten del av vad 

som händer och att det som syns där inte kan vara representativt för en hel religion, vi tror att 

detta beror på den undervisning de fått ta del av där man ofta lyfter fram källkritik och samtalar 

kring media. Maria tror att media påverkar svenskarna mycket eftersom den inte lyfter rätt sida 

av religionen och att hon inte känner igen sig själv som muslim i det som visas på TV. Amir 

menar på att media ger fördomar då han själv sett mycket på arabisk TV och därför fått 

fördomar om judar som han inte är säker på stämmer. Detta är intressant då det visar på de 

olika tankar som rör sig i olika delar av världen. Enligt oss visar detta på att vi som framtida 

lärare måste fortsätta undervisa om källkritik och lyfta fram hur media kan visa en felaktig bild. 

Vi måste dessutom fortsätta berätta om hur individer inte kan representera ett folk, precis som 

Johan berättar är inte alla kristna Helge Fossmo och alla muslimer är inte Al-Qaida. Detta 

förklaras med den didaktiska teorin där den abduktiva inriktningen används för att utöka 

elevernas förståelse genom fakta som kan användas i verkligheten, det vill säga appliceras på 

till exempel media.  

   Som det berättats i föregående kapitel så antog vi att de muslimska och icke-muslimska 

eleverna skulle ge oss olika svar när de blev utfrågade om skillnader mellan Islam och 

Kristendom. Detta skedde inte. De flesta lyfte dessutom fram att det framförallt fanns likheter 

mellan religionerna. De svenska eleverna lyfte fram skillnader lite svagt utan berättade främst 

att det finns likheter, de skillnader som de fann var dock att man ber på olika sätt samt att Islam 

ser sig själv som en förfinad del av Kristendom och Judendom. Att Islam är en utveckling av 

de två andra abrahamitiska religionerna lyfte även de muslimska ungdomarna fram. Dessa lyfte 

dock främst fram på skillnaden i profeter. Även forskare och lärda muslimer menar på att just 

detta är det som är den största skillnaden, som vi tidigare skrivit om i vårt resultat, muslimer 

ser sig själv som de som fått det rätta budskapet medan övriga religioner har missuppfattat det. 

När vi ställde frågan antog vi inte att vi skulle få några andra svar, men fördomsfullt nog så 

antog vi att de muslimska eleverna skulle visa på långt fler skillnader än de icke-muslimska 

som nog mer skulle fokusera på likheter. Detta för att återigen framstå som så fördomsfria som 

möjligt.  

   När eleverna tillfrågades om vilka fördomar de tycker finns mot muslimer och kristna svarade 

de muslimska eleverna att de inte upplevt några fördomar medan de icke-muslimska eleverna 

svarade precis som vi trodde att de skulle. Det var bara två elever som uttalade sig om fördomar 

mot kristna, en icke-muslimsk och en muslimsk elev. Den icke-muslimska eleven hävdar att 
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hon tror att kristna är mer skötsamma även fast hon fått det motbevisat för sig, vi tror att det är 

mer okej för människor här idag att ha fördomar mot kristna, detta tror den andra icke-

muslimska eleven också men han tror det baseras på vem man har bott i närheten av när man 

växer upp. Den muslimska eleven menar att hennes fördomar mot kristna bara handlar om 

Jehovas vittnen, då ingen annan svensk hon träffat varit religiös. Vilket ju låter väldigt rimligt 

i det sekulariserade Sverige. En annan av de muslimska eleverna menar att han inte har 

fördomar mot kristna då en stor del av hans släkt är kristen, detta motbevisar vad den icke-

muslimska pojken menade då den muslimska eleven haft en närhet till kristna hela livet men 

inte har några fördomar mot dem.  

   Båda de icke-muslimska eleverna fick svara på frågan om vad den vanligaste fördomen de 

får höra gällande islam är. Johanna svarade att hon hört att muslimer, eller invandrare generellt, 

är bråkigare och stökigare än svenskar medan Mio svarade att han främst hört att Islam är en 

kvinnofientlig religion. Vi antog att flickan skulle berätta för oss att hon hört om muslimer som 

kvinnofientliga, det gjorde hon inte så vi ställde det som en följdfråga. Då svarade hon att hon 

inte fått den uppfattningen av de människor hon känner. Vi funderade mycket kring varför det 

var så att pojken har tänkt på islam som kvinnofientlig medan flickan inte gjort det och antar 

att det helt enkelt beror på att Mio vill visa på att han inte accepterar förtryck mot kvinnor och 

därför lyfter fram det. Johanna ser förmodligen detta som något självklart och har därför inte 

funderat lika mycket över det. Om vi noterat denna skillnad redan vid intervjuerna hade det 

varit intressant för vår forskning att fortsätta ställa frågor kring just detta ämne. Endast två av 

de muslimska eleverna lyfter fram kvinnans roll inom islam. Maria och Ali, en flicka och en 

pojke. Maria menar att mycket inom den muslimska kulturen, inte religionen, upplevs som 

speciellt hårt mot kvinnor. Ali vill gärna berätta för oss att religionen inte förtrycker kvinnor 

utan att det även finns speciella regler för män och att de regler som finns är till för att skydda 

kvinnorna.  

 

7.2.2 Lärarintervjuer 

 

Lärarna hävdar alla tre att det inte gjort någon skillnad för deras undervisning att de undervisar 

många nyanlända barn. Detta tror vi inte helt på, då alla under intervjuerna bland annat tar upp 

att de tar hänsyn till vad media rapporterar om Islam. Johan berättar att skolan har fokuserat 

mycket på språk och bildstöd men säger inget om att det beror på att skolan består av många 
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nyanlända elever. Det antar vi dock att det gör då skolan är välkänd för att bestå av många 

nyanlända elever och därför ska ha gjort mycket för att främja det lärandet. Erik försöker hela 

tiden berätta för oss att han “hoppas att vi inte tror att han är rasistisk” vilket ännu mer får oss 

att tro att de båda två gärna säger det de tror att vi vill höra mer än vad de egentligen menar.     

   Detta blir tydligt efter att ha kodat intervjuerna då mycket de säger skrivs in under rubriken 

”fördomar” och ”outtalat” samtidigt, istället för att bli en ”kunskap” som lärarna nog ansåg att 

det var. Bägge intervjuerna är således fyllda med mycket outtalat som vi upplevde mer än 

hörde.  

   Johan lyfter fram att sättet han undervisar på bygger på elevernas egna kunskaper men även 

det som lyfts fram i media till viss del. Genom att arbeta med många källor och både utifrån- 

och inifrånperspektiv så använder sig denna lärare av den abduktiva inriktningen, vilken nämns 

ovan i uppsatsens teoridel. Genom att dels ta hjälp av olika källor så som medias vinkling av 

Islam så kan läraren förklara Islam som religion på ett övergripande sätt för att sedan gå ner på 

individnivå och se hur Islam utövas av olika muslimer. Detta i kombination med att utgå från 

vad läraren kallar för resursen i klassrummet, vilket vi tolkar som varje enskild troende muslim 

i klassen, som kan ge en individanpassad förklaring av Islam som helhet gör att läraren kan 

förmedla en mer enhetlig version av vad Islam som religion står för.  

   2 av de lärare som vi intervjuat berättar att de inte använder läroböcker som del i sin 

undervisning. Enligt Erik så använder han inte läroböcker då skolan inte har råd att köpa in 

läroböcker, detta trots att Johan som arbetar på samma skola inte nämner detta när han 

tillfrågas. Istället så hävdar Johan att bilden som framkommer av Islam i läroböckerna inte 

stämmer då de främst fokuserar på kvinnorollen. Erik å sin sida tycker inte att bilden som 

framkommer av Islam i läroböcker skiljer sig nämnvärt från den som framkommer om de andra 

religionerna. Vilket av påståendena som stämmer vet vi självklart inte, men Johan säger 

ingenting om att skolan inte har böcker vilket får oss att undra varför Erik inte använder böcker 

i sin undervisning. Det är dessutom underligt att dessa två lärare har en så skild syn på vilken 

bild som egentligen framkommer om Islam i dessa böcker. Efter vad vi funnit i litteratur så 

verkar Johans bild generellt stämma när det kommer till läroböcker och Islam, som vi nämnt i 

kapitel 7 verkar just bilden av Islam i dessa vara onyanserad till skillnad från hur övriga 

religioner framställs. Karl å andra sidan använder sig av läroböcker i sin undervisning då han 

menar att de fokuserar på vad han tycker är viktigt, de fem pelarna.  
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   Alla lärare hävdar att det inte finns några fördomar på skolan där de arbetar. De lyfter fram 

att detta beror på att det arbetas emot fördomar redan från tidig ålder men också att det inte 

finns några grupperingar på deras skolor vilket vi antar betyder att de tror att grupperingar, av 

något slag, skulle påverka stämningen på skolan. Vilka grupperingar de menar vet vi inte, men 

Johan lyfter fram att även när det kommer nya elever från andra skolor så är fördomar inte ett 

problem då även dessa alltid fått arbeta med att förebygga diskriminering och liknande. Karl 

menar att det funnits elever med invandrarbakgrund så länge att det inte längre finns fördomar 

mot dessa. Lärarna menar också att det är viktigt att skolan lyfter fram likheter istället för 

olikheter och detta stämmer väl överens med Johans religionsundervisning då han berättar om 

denna. Enligt honom så “skalar” han ner varje religion till grunden för att kunna visa på de 

likheter som finns. Han menar att Judendom, Kristendom och Islam i grunden är det samma 

och att det är viktigt för eleverna att veta. Erik säger inte att han undervisar om Islam på något 

annat sätt än de övriga religionerna. Han menar även att han inte tar upp terrorism som en del 

av religionsundervisningen vilket de övriga lärarna gör. Enligt oss är terrorismen viktig att lyfta 

i just religionsämnet då eleverna ofta ser det som att terrorism och islam hänger ihop, då det i 

mångt och mycket är den bild som lyfts fram i medias rapportering av Islam.   

   Då alla lärare låter eleverna prata sitt hemspråk i klassrummet och använder detta som en 

möjlighet för inhämtning av kunskap så främjar de alla elevernas inlärning på ett mycket bra 

sätt. Alla lyfter fram att de gärna vill att eleverna pratar svenska med dem, men främst för att 

de inte annars förstår, i övrigt så tillåter de hemspråk för samtal och inhämtning av information 

i de källor som finns att tillgå. Språket kan ju även försvåra denna inhämtning om läraren 

använder sig av läroböcker, som vi tidigare tagit upp i kapitel 7. På grund av detta tenderar vi 

att uppskatta Johans undervisningsmetod då han säger att han har en större resurs i klassrummet 

än i litteratur.  

 

8.  Analys 

 

Det mest framträdande som framkommit i vår undersökning är de olika intervjuobjektens 

tankar om fördomar då detta syns tydligt i vår kodningstabell. Lärarna hävdar att skolorna 

motarbetar det, de muslimska eleverna menar att de inte upplever det men de svenska eleverna 

tycker att det finns. Detta kan bero på att olika människor definierar fördomar på olika sätt men 
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det kan också ha andra anledningar. Från vad vi har förstått från intervjuerna med de muslimska 

ungdomarna, med stor hjälp av kodningen, så har de visst upplevt fördomar. Fatima flyttade 

från en mindre stad till en större för att hon kände sig utstirrad i slöja, Maria lyfter fram att hon 

inte riktigt vågar vara sig själv och hellre “hade sett svensk ut”. De muslimska pojkarna tycker 

att religionen är viktig för dem men går ändå i försvarsställning när de utfrågas om den och 

förändrar hur de utövar religionen för att passa in i det svenska samhället. Amir berättar att alla 

han känner vet att han är muslim och att han hade ett sommarjobb där det var uttalat, men att 

han trots detta inte bad när han “egentligen” skulle utan hellre anpassade sig för att inte sticka 

ut. Maria berättar för oss att om hon hade kunnat hade hon gjort sina ögon blå, allt för att hon 

så gärna vill vara svensk. Detta anser vi vara ett tydligt uttalande för att denna tjej medvetet 

eller omedvetet vet om att det finns fördomar mot muslimer i samhället. Maria berättar dock 

också att hon tror att det är värre att vara syrier än muslim, hon berättar också att det viktigaste 

för alla borde vara att vi är människor, att landstillhörighet och religion är mindre värt än att vi 

alla är lika. Denna strukturella ordning i samhället bygger på, som vi tidigare beskrivit och som 

Berger och Luckmann menar, majoritetsbefolkningens likheter i språk, historisk och kulturell 

gemenskap och gemensamma normer. 

   Denna struktur, påvisar även Kamali i sin artikel, påverkar skolan och utbildningens 

utformning dels då de skolböcker som finns ger en snedvriden och negativ bild av till exempel 

islam och muslimer. Böckerna i skolan utgår från att kristendomen är det ”normala” och den 

som de övriga religionerna, så som islam och judendomen, utgår ifrån. 158  Skolböckerna 

tenderar med andra ord att framställa ”vårt” sätt som överlägsen ”deras” sätt.159 Kamali belyser 

även att de lärare som undervisar i skolan medvetet eller omedvetet påverkas av samhällets 

andrafiering, vilket i förläningen även påverkar lärarens lektionsupplägg och undervisning då 

de tar med denna andrafiering in i sitt arbete som lärare. I och med att samhället i stort, skolan 

som institution och skolböckerna är påverkat av en andrafiering, enligt Kamali, får lärarna en 

form av maktinstrument att påtvinga alla elever, oavsett bakgrund, de ”rätta” normerna och den 

”rätta” bilden av verkligheten.160  Kamali menar även att lärarnas bemötande av elever med 

                                                             
158 Kamali 2006: 94-95. 

159 Kamali 2006: 47-50 & 93-95. 

160 Kamali 2006: 48-50 & 93-95. 
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invandrarbakgrund påverkas negativt av andrafieringen då dessa elever kan bemötas med 

fördomar och av en negativ attityd.161 

   De icke-muslimska elevernas syn på fördomar är något annorlunda. De menar båda att de 

själva inte har dem men att de har skolkamrater som är fördomsfulla. Vi noterar dock att i 

bägge elevernas undertoner så finns dessa fördomar vilande, inte på något elakt sätt - men de 

finns ändå där som synes i kodningsdiagrammen. De vet vad som sägs i media och när vi frågar 

vad för fördomar de tror finns har båda en klar bild av dessa. Johanna vet dock inte om de 

fördomar hon tror finns är inriktade på muslimer eller invandrare i allmänhet. Alltså passar 

Marias tankar om sin identitet in i synen som de svenska eleverna har på ”invandrarnas” roll i 

det svenska samhället.  

   Något annat som verkligen är anmärkningsvärt i de intervjuer vi genomfört är hur känslor 

speglas i olika frågor. När vi ställer frågan om hur viktig religion är i elevernas liv så svarar de 

muslimska eleverna med mycket mer känslor och mycket mer utvecklat än vad de icke-

muslimska eleverna gör. Även om Mio också berättar att han är religiös så finns det inte några 

direkta känslor i hans svar. Alla de muslimska eleverna svävar ut och vill gärna få oss att förstå 

varför religion är viktigt och förklarar vilken gudsbild de har, att de inte tror att saker händer 

på slump utan att någon måste organisera allt. Mio svarar oss inte alls med samma känslor utan 

är mer koncis och förklarar hur hans liv ser ut med religionen som en del. Även när vi ställer 

frågor om till exempel slöjan eller aborten vill flera av de muslimska eleverna inte svara bara 

på frågan utan de vill även förklara varför det är så. Detta kan uppfattas som lite utav ett försvar 

av den egna religionen. Dessa känslor kring religionen kanske försvinner under tiden eleverna 

befinner sig i Sverige, då religion uppenbarligen inte har så hög status i Sverige enligt de 

svenskar vi intervjuat. Ali pratar länge om varför kvinnorna bär slöja och varför muslimer bara 

får försvara sig i krig. Han använder många liknelser, som när han beskriver hur man inte får 

döda en orm eller en skorpion bara för att de är farliga utan att muslimer bara får döda i försvar 

eller att en slöja är som ett Iphoneskal. Han gör detta för att han verkligen vill att vi ska förstå 

vad han menar. Om detta beror på språkproblem eller om han bara vill att vi ska förstå varför 

han tänker som han gör är inte självklart.  

   Både de icke-muslimska eleverna och lärarna anser att media påverkar dem. Lärarna berättar 

att media påverkar deras undervisning och eleverna menar att media påverkar fördomar. Några 

av de muslimska eleverna tror också att media kan påverka de fördomar som finns. Generellt 

                                                             
161 Kamali 2006: 49-50. 
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är alla överens om att bilden som visas upp om Islam inte stämmer då alla muslimer inte är 

terrorister och att just uttrycket terrorister skulle vara bättre att använda än islamister, då dessa 

människor inte har något med religionen att göra enligt informanterna. Detta gör att vi som 

framtida lärare behöver fokusera på hur media syns i vår undervisning, precis som lärarna lyfter 

fram är källkritik mycket viktigt även inom religionsundervisningen. Det är viktigt att vi som 

blivande lärare är medvetna om att även vi påverkas av den massmediala bilden, detta måste 

vi reflektera över så att just denna bild inte blir den som vi lär ut utan att skolan kan fungera 

som en motvikt till det eleverna hör hemma och runt om sig på fritiden. Är vi inte medvetna av 

hur vi påverkas av media kan det hända att lärare behandlar muslimska elever och deras 

föräldrar annorlunda, när vi antar att dessa till exempel är mer våldsamma, samt att de på grund 

av detta får en sämre undervisning. Media kan även påverka vad som skrivs i läroböckerna och 

den onyanserade bilden lyfts då fram ännu mer. Därför är sättet Johan undervisar på, med fokus 

på hur alla muslimer är olika, förmodligen det bästa då, precis som han säger, alla muslimer 

inte känner likadant för sin religion vilket även framkommit under intervjuerna med de 

muslimska ungdomarna. Det bör dock nämnas att även internetsidor kan vara vinklade på 

samma sätt som tidningar och TV, men då Johan låter eleverna använda sidor på både sitt 

hemspråk och på svenska lär dessa elever få en mer nyanserad bild då informationen kommer 

från olika slags författare.  

 

8.1 Analytisk diskussion 
 

Genom intervjuer och kodning har vi funnit svar på våra frågeställningar. Vår undersökning 

har inte lett till några större nya upptäckter men vi har funnit många, för oss, nya insikter som 

även stämmer överens med den tidigare forskningen. Gällande vår första frågeställning anser 

vi att vår forskning kommit fram till att de icke-muslimska eleverna har fördomar om muslimer 

som de muslimska eleverna vill komma ifrån genom att berätta att de inte stämmer och att de 

hellre vill vara typiskt svenska. Även lärarna delar denna bild om de fördomar som finns och 

försöker på sina egna sätt jobba emot den.  

   Därför får vi svaret på vår andra frågeställning, lärarna jobbar enligt egen utsago aktivt för 

att öka kunskapen om Islam från den bild som är allmänt känd. De anpassar även 

undervisningen utefter att de har muslimska och/eller nyanlända elever i klassen genom att låta 
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de ta en stor del i både språket som talas i klassrummet men också för att dela med sig av de 

vitt skilda åsikter muslimer har om sin religion till varandra och de icke-muslimska eleverna.  

   För att påverka den mediala bilden som finns om Islam använder sig alla lärare av olika 

strategier, några använder sig som sagt av den kunskap som finns i eleverna medan andra 

försöker fokusera så mycket som möjligt på källkritik. Den enligt oss bästa strategin för att 

motverka det som syns i media är det som vi i resultatet kallar “Abrahams barn-metoden” som 

bygger på den abduktiva metoden och som vi även anser att den första läraren vi intervjuade 

använde. Då han så mycket som möjligt försöker gå till grunden av judendom, kristendom och 

Islam, genom att fokusera på det som är likt hos de olika religionerna, i religionsundervisningen 

och visar på hur religionerna är lika varandra istället för vad som skiljer dem åt med hjälp av 

till exempel de religiösa reglerna.  

   Detta resultat hjälper oss i vårt framtida yrke där vi hoppas kunna skapa förståelse mellan 

elever oberoende av bakgrund och religion för att skapa goda medborgare.  

 

8.2 Vidare forskning 

 

För att få fram ett tydligare resultat av vår forskning hade undersökningarna kunnat göras på 

större grupper. Alltså både fler elever och fler lärare. Forskaren bör även begränsa ner 

intervjuerna till att enbart handla om fördomar för att komma fram till en djupare förståelse om 

ämnet och eleverna bör också gå på mer skilda skolor för att ge undersökningen bredd. 

Förslagsvis bör även den forskare som vill studera området vidare undersöka våra resultat 

utefter andra teorier och med hjälp av andra metoder.  
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Bilaga 1. Instruktioner för intervjuer.  
 

Hej! 

Vi heter Mathilda Nilsson och Niclas Woodbridge och studerar vårt fjärde år på Högskolan i 

Halmstads lärarprogram. Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete i religionsvetenskap. 

I vår uppsats vill vi undersöka vilka eventuella fördomar det finns kring Islam som religion och 

hur dessa eventuella fördomar möjligtvis kan påverka undervisningen i skolan. För att kunna 

undersöka detta så skulle vi vilja intervjua några elever och lärare på olika skolor i Halmstad 

kring deras syn på Islam och hur Islam framställs i bland annat olika medier.  

 

Intervjuerna kommer spelas in men viktigt att veta för er som blir intervjuade är att ni 

är helt anonyma och att det är ingen annan än vi och vår examinator på högskolan som 

får veta vad ni har svarat.   

 

Vi ber er att svara så ärligt och öppet som möjligt på frågorna. För oss finns inget rätt eller fel, 

så vi vill att ni verkligen berättar vad ni själva tycker och tänker. Och kom ihåg, ni är anonyma 

i era svar! 

 

Mathilda och Niclas 
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Bilaga 2. Intervjufrågor. 
 
Lärare: 

Undervisning i klassrummet med fokus på islam. 

● Har du stött på svårigheter i din undervisning på grund av nyanlända elever? När - i 

vilket ämne? Tror du det är på grund av religion eller kultur? 

Islam i media. 

● På vilket sätt tror du att rapporteringen i media om Islam påverkar hur du undervisar? 

Islam i läroböcker. 

● Vilken bild av Islam framställs i läromedel enligt dig? 

● Vad är, enligt dig, det viktigaste att lära ut om Islam? 

Mångfald & språk. 

● Uppfattar du att mängden elever med utländsk bakgrund har förändrats på just din 

skola? Har det gått snabbt? 

● Har sättet du undervisar på förändrats pga detta? Hur? 

● Är elever tillåtna att prata sitt modersmål (om detta inte är svenska) på dina lektioner? 

Fördomar. 

● Upplever du fördomar mot muslimska/icke-muslimska elever? Både från lärare och 

andra elever? 

● Vad är det vanligaste du hör om muslimer? (är det sant tror du?) 

Övrigt. 

● Vilket ämne undervisar du i? 

● Hur länge har du undervisat? 

● Finns det särskilda riktlinjer för er skola om hur nyanlända barn ska tas emot? Hur ser 

dessa ut? 

Frågor till elever: 

● Hur gammal är du? 

● (Hur länge har du gått i svensk skola? - Muslimer) Beskriv dig själv, hur länge har du 

varit i Sverige? Var kommer du ifrån? Hur viktigt är religion i ditt liv? . 

Kunskap om Islam (Undervisning i klassrummet med fokus på islam.) 
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● Vad har du fått lära dig om Islam i skolan? 

● Varför använder vissa muslimska kvinnor slöja? 

● Vad anser Islam om abort? 

● Vad innebär Jihad? 

● Vad innebär sharia? 

Islam i media. 

● Tror du att dina tankar om islam/religion påverkas av media? (tex vad som delas på 

sociala medier.) (ickemuslimska: Islam. Muslimska: religion) På vilket sätt? 

Mångfald & språk 

● Vad är den största skillnaden mellan kristendom och islam? 

● Vad är det svåraste/bästa med att gå i svensk skola? (muslimer) 

● Är många av dina vänner/familj religiösa? 

Fördomar. 

● Upplever du fördomar mot muslimer? Vilka? 

● Upplever du fördomar mot kristna? Vilka? 

● (Vad är det vanligaste du hör om muslimer? (är det sant tror du?) - bara till icke-

muslimska) 

● Märker du om det finns rasism i skolan? 

● Känner du att skolan är anpassad för nyanlända?  
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Bilaga 3. Transkriberade intervjuer. 
 

M = Mathilda 

N = Niclas 

E = Elev 

L = Lärare 

IM= Icke-muslimsk bakgrund 

M= Muslimsk Bakgrund 

 

Elev 1 - IM. Flicka.  

 

N - då börjar vi lite enkelt. Kan du berätta hur gammal du är? 

E - Jag är 15. 

M - Eh. Kan du beskriva dig själv litegrann? 

E - Eeh. Jag är väldigt social. Jag gillar och idrotta. Jag spelar tennis väldigt mycket. Också 

tycker jag även om att lyssna på musik och titta på tv-serier.  

M - Det låter ju bra. Är religion viktigt i ditt liv? 

E - Eh. Nä. Jag är… Jag är inte troende inom nån religion så.  

M - Ja det låter ju som vi förväntade oss helt enkelt. *Skratt*  Kan du lite.. Helt enkelt vad har 

du fått lära dig om Islam i skolan? 

E - Eh. Ah, vi lärde oss om det förra året. Så att det är ju en av världsreligionerna. 

M - Mhm 

E - Som.. Jag vet inte vad jag ska säga. Eh. Utövas mycket i.. vad heter det.. ehm. Nä jag 

kommer inte ihåg vad det heter. *skratt* Men. att det grundar sig på profeten Mohammed och 

att man vallfärdar till… nä, kommer inte ihåg vad det heter heller. *skratt* 

M - Mekka. 



65 

E - Mekka! Ah.  

N - Ehm. Varför tror du att vissa muslimska kvinnor använder slöja? 

E- Eh. Jag tror det är för att det är deras sätt att visa respekt mot deras gud.  

M - Ehm. Vad tror du att Islam säger om abort? 

E - Jag tror inte att Islam tillåter abort.  

M - Varför tror du inte de gör det? 

E - Eh. Jag vet faktiskt inte. Men jag tror inte kristendomen gör det heller. och.. eftersom jag 

inte vet så mycket mer om islam så är det det jag antar.  

M - Mm. 

N - Vad.. Har du hört talas om begreppet Jihad? 

E - Mm.  

N - Vad innebär det? 

E -Eh. Jag tror att jihad betyder heligt krig. ehm. men man använder väl ofta. ah. folk som 

krigar säger väl att de krigar i jihad.. för att de krigar för sin gud? (låter som en fråga) ah. 

M - Mm. Vet du vad sharia är för nånting? 

E - mmmm. Sharia.. jag känner igen ordet. 

M - Man brukar säga sharialagarna. 

E- Aa. och det är ju hur man ska leva då. vad man ska följa. Jag tror typ det kan innebära den 

stig som leder till vattnet. ja. Det man ska följa för att leva ett bra liv. 

N - Då ska vi se. går vi över lite där. Eh. De tankar du har hört och så kring islam tror du det 

kan ha påverkats av det media rapporterar om islam? 

E - Eh. ja det tror jag. Fast jag tycker inte illa om islam på grund av det jag hör av media 

tillexempel IS och såna som säger att de är muslimer för de representerar ju inte en hel 

världsreligion det de gör utan… det finns säkert muslimer.. eller.. det finns säkert muslimer 

som har värderingar som andra muslimer inte har också. och det skiljer ju sig för det finns så 

många utövare. så. det finns ju kristna som begår brott och så. men det är ju inte. står ju inte i 

deras religion. 
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M - mm. ehm. Vad tror du är den största skillnaden på kristendom och islam? 

E - hmm. eh. Jag vet faktiskt inte. Jag tycker det finns rätt mycket likheter för man tror ju på 

en gud. och… skillnader.. nää. ehm. du har ju dina böner mitt under dagar och så. Kristna kan 

ju be lite när som helst. men.. det finns ju vissa tidpunkter. man ber ju alltid vänd mot mekka. 

Det vet jag inte finns inom kristendomen. 

N - Jaa. Hur är det. Är det många i din närhet. eh. om du tänker med familj och vänner som är 

troende? och då..  

M - I vilken religion som helst.  

E - Nä. inte så många. en del.  

M - Upplever du fördomar mot muslimer? I skolan eller var som helst.  

E - Eh. Aa.  

M - Vad för sorts fördomar handlar det om? 

E - Att. Jag vet inte om det är muslimer över huvud taget eller om det bara är de man kallar för 

invandrare. men att muslimer skulle vara stökigare och bråkigare men jag tror inte jag vet inte 

om det är kopplat till just deras religion.  

M - Vad tänker du om. har du hört om att det skulle ha något att göra med kvinnoförtryck och 

sådär. 

E - Aa. mm.. Jag har liksom inte upplevt att folk jag känner...tyck.. alltså har fördomar mot 

islam och så, på det sättet. 

N - tror du att eventuella fördomar kan ha påverkats där då av medias - 

E - Aa. Det tror jag definitivt.  

N - hurdå? 

E - För att det mesta du hör. Om du hör något från ett krig där det är muslimer inblandat eller 

vem som helst så är det ju bara negativa saker när de gör. Media brukar ju inte framställa allt 

positivt människor gör utan de drar ju ur de negativa händelserna för att det är ju det som 

intresserar. 

M - mm.. Upplever du att det finns fördomar mot de som är kristna?  
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E - mmmm… njaaa. lite kanske. Att det finns ett speciellt sätt man ska va på och så. Men inte 

på samma sätt som islam. 

M - nää.. vad kan de va för.. vilket sätt man ska va på och sådär? 

E - Att kristna är väldigt ordentliga och lugna och trevliga och ah så.  

M - Var tror du att de fördomarna kommer ifrån?  

E - *skratt* Jag vet inte. Jag tror det kommer från att när man tänker kristendom så ser man 

massa människor som sitter fint på kyrkbänkar och lyssnar på prästen. ehm. Men sen har jag 

ju en av mina bästa kompisar är ju kristen och tror. och asså ifall man lär känna folk så vet man 

ju att det är ju inte. man är ju inte bara sin religion.  

M - Nä precis.  

N - Märker du av nån rasism här på skolan?  

E - hmmm.. näää. faktiskt inte. i vår klass är vi inte alls sånna. men.. nä det gör jag inte.  

M - Tror du att din skola är anpassad om det skulle komma nyanlända hit? och har det kommit 

nyanlända hit? 

E - Ja det har det. eh. Vi hade en nyanländ tjej i min klass förra året som sen flyttade men.. aah. 

Jag tror det är ganska bra anpassat. jag vet att det finns kommer hit en kvinna som jag tror 

hjälper dem med svenska. Eller jag vet faktiskt inte vad hon gör men de brukar få samlas 

allihopa tillsammans. men jag tycker det känns så. Lärarna är väldigt duktiga och alla elever 

på att ta ansvar när det kommit elever.  

M - Jaa. (till niclas) Har du nån annan fråga? 

N - Nä. Nånting annat du känner att du.. 

M - Vill säga till oss? 

*skratt* 

E - nää.  

M - då tackar vi så jättemycket. Jättejättesnällt att du ville ställa upp.  

 

Elev 2 - IM. Pojke.  
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M- Då börjar vi. Hur gammal är du? 

E - 16 år.  

M - fyller år tidigt på året.  

E - Japp. januari. 

M - kan du beskriva dig själv lite grann? 

E - ehm. Jag är väldigt ambitiös, jag ska plugga IB nästa år på gymnasiet och planerar att plugga 

utomlands senare. Jag reser rätt mycket och tycker det är kul och va utomlands och träffa nya 

människor.  

N - eh. om du tänker tillbaks på din religionsundervisning vad har du lärt dig om islam? 

E - Eh, jag har lärt mig de olika pelarna, om vallfärden. jag har lärt mig att eh det tillexempel 

bara får.. vad heter det.. islam.. vad heter det.. muslimer bara får kriga i försvar tillexempel 

såkallade försvarskrig. jag har fått lära mig om olika sätt att leva i islam att det finns två olika 

inriktningar samt lite mindre inriktningar inom de två. shia och...vad är det mer…  

M - Sunni 

E - Just det Sunni. Ehm. Jag har fått lära mig hur islam grundades av mohammed i mellanöstern 

och jag har fått lära mig att eeh. tillexempel jesus nämns fler gånger än mohammed i koranen. 

Väldigt snabbt liksom.  

M - Skulle du säga att du.. att religion är viktigt i ditt liv? 

E - Ehm. Till viss del. Jag är kristen och ehm. Jag har konfirmerat mig och jag tycker det.. jag 

går i kyrkan lite då och då men inte så mycket för min familj går inte i kyrkan så jätteofta. men 

det är ändån.. en hyfsat stor del av mitt liv.  

N - Ehm. Vad tror du Islam säger om abort?  

E - (lång tystnad) Jag har ingen aning faktiskt. Asså jag har inte.. jag tror inte jag hört talas om 

det nångång. Men jag tror det beror på vilken sorts muslim du frågar. Asså -  

N - Hur tänker du då? 
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E - Det finns ju precis som inom kristendomen konservativa muslimer skulle jag tro och liberala 

muslimer. och jag gissar att de som är lite mer fri… tänkande skulle säga att de är för abort och 

de som är lite mer.. konservativa skulle vara emot det. Gissar jag.  

M - Mm. Varför tror du att vissa muslimska kvinnor använder slöja? 

E - Eh, jag tror, eh, vissa nog ser det som ett sätt att visa sin religion eller nånting medans andra 

ser det som att man underkastar sig gud. Kanske nåt sånt i den stilen. Alltså att de är.. eller så 

är det bara en vanesak. Skulle jag gissa, men jag vet inte riktigt.  

N - Eh. Har du hört talas om ordet och begreppet sharia? 

E - Ja.  

N - Vad innebär det? 

E - eeeeh. Jag kommer inte riktigt ihåg. Är det inte typ heligt krig, har jag för mig. Eller är det 

fel ord jag tänker på då… Eller det är sharialagar! Asså en lag för hur du ska leva ditt liv som 

muslim. 

M -Ja. Ehm. Jihad då, vet du vad det är? 

E - Är det heligt krig? Jag har för mig det, aa. typ en slags.. alltså egentligen.. det betyder, det 

betyder heligt krig och försvarskrig asså att de inte får.. du får inte anfalla som muslim du får 

inte kriga mot. (tyst) mmm..  

N - Tror du alla muslimer följer det? 

E - Tror jag inte. Jag tror det beror på.. asså folk använder ju, precis som kristna använder.. 

protestanter och katoliker krigade mot varandra så tror jag att folk använder religionen som 

en ursäkt för att till exempel ta territorium och så vidare. 

M - mm. Tror du att dina tankar om islam påverkas av vad du ser i media? Alltså vad som delas 

på sociala medier och vad du ser på tv.  

E - (avbryter) Ja. Till viss del definitivt. Vad heter det. Jag tror att många påverkas av det. För 

att det är liksom den.. det du ser varje dag och det påverkar dig. Såklart.  

M - Vad upplever du att den mediala bilden av islam är? 

E - Asså den känns rätt överdriven. De fokuserar ju på en liten del av islam ofta. och man 

kallar det liksom islamiska extremister istället för liksom terrorgrupper tillexempel. 
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vilket jag tycker är rätt konstigt. Men jag… min syn på muslimer och islam förändras liksom 

inte för jag har lärt mig från en tidig ålder att inte diskriminera på grund av det kan man säga. 

Så det är mer min egen åsikt än vad jag tror att andra tycker. typ.  

N - om du tänker.. Vad tror du den största skillnaden mellan islam och kristendomen? 

E - (lång tystnad) Kanske vilka profeter man har och tror på mycket. och tillexempel att man 

följer, många följer då sharialagarna lite hårdare än vad kristna möjligtvis gör idag iallafall. 

Men asså det är ju grundat, man ser ju iallafall i muslimerna, eller i islam ser du ju liksom dig 

själv som en förfinad del av kristendom och judendom precis som vi ser, kristendomen ser sig 

som en förfinad del av judendomen ser… jag vet.. det är väl likheter egentligen. mellan islam 

och kristendom.  

M - Är det många runt om dig, om du tänker vänner och familj och sådär som är religiösa? 

E - eeeh. Det är lite blandat. Min släkt är rätt religiös men mina kompisar är inte jättereligiösa 

så att… ehm, det är lite mittemellan.  

N - Om du tänker bland både de du känner men också Sverige i stort tror du att det finns mycket 

fördomar mot muslimer -  

E - (avbryter) Ja, definitivt. Det tror jag. Inte asså… mm… Inte.. alltså jag tror det är mindre 

än vad det är i många andra länder som tillexempel USA tror jag det finns fler fördomar mot 

islam än vad det finns i sverige men jag tror det fortfarande finns på många ställen. och 

många… av mina kompisar tillexempel, men det är inte liksom..  

M - Vilka fördomar tror du då att det är?  

E - Att de skulle se ner, alla islimer.. muslimer skulle se ner på kvinnan tillexempel eller att de 

alla vill kriga mot kristna eller att alla hatar kristna (kunskap om fördomar)att alla.. ehm.. ser 

vissa.. ja.. att man, att alla skulle.. vad heter det? (tystnad) Ja typ det. Lite så.  

M - mm. Upplever du att det finns fördomar mot kristna i Sverige och bland dina vänner och 

sådär?  

E - Inte jätte. Men det.. iallafall här så är det väldigt många som växt upp med kristendom 

liksom så man har inte så jättemycket fördomar, det är väl typ… mot väldigt konservativa.. 

alltså konservativa kristna tror jag man har rätt mycket fördomar mot. men det är liksom, ofta 

är det sant de sakerna man tror. (skratt) Skulle jag säga, jag vet inte riktigt. Men jag tror inte så 

mycket.  



71 

M - Så du tror det är mer sanna fördomar mot kristna än mot muslimer? 

E - mm. Det skulle jag tro. Men det är nog för man känner.. har liksom växt upp mer med 

kristen än vad man har med islam. För det är inte så.. iallafall inte där jag bor så är där inte så 

mycket, finns inte så mycket muslimer. Så det är lite svårt att veta om man aldrig liksom, man 

inte träffar folk som är tillexempel muslimer ofta.  

N - Känner du av att det är nån rasism här på skolan? 

E - (tystnad) Inte från skolan i sig men kanske från ett par av eleverna, men det är liksom inte 

som att det har rasistiska lärare eller rektorer eller nåt sånt utan jag tror inte att folk 

diskriminerar på grund av det. Men helt klart finns det elever som är det tror jag. Men det är 

nog mer på okunskap än rent alltså.. hat mot en folkgrupp eller nåt sånt.  

M - Har det gett sig uttryck i skolan? Att det -  

E - Njaaa. Inte direkt, det är väl mer på fritiden. typ när man pratar med folk. typ 

M - Tror du att din skola är anpassad om det skulle komma nyanlända hit och har det kommit 

nyanlända?  

E -Det har kommit. Jag tror… eh.. Skolan i sig skulle vara rätt bra på det. Såhär lär.. Som jag 

säger redan, alltså lärare och rektorer och så skulle säkert klara det väldigt bra. Men eh. vissa 

elever.. mm.. men ändå. Det är väl så med alla skolor, jag tror det skulle vara lite blandat.  

M - Hur gjorde de nyanlända som kom hit? Hur gick de i skolan och sådär? 

E - Vad menar du?  

M - Gick de med i vanlig klass eller - 

E - Ja. också fick dem, vad jag vet iallafall, såhär.. vad heter det.. undervisning i ara.. av en 

arabisk lärare tror jag efter skolan. Alltså såhär och extra svenskundervisning såklart. Men de 

gick i vanlig klass. Jag hade en, Namn, som gick här ett år nästan sen flyttade hon till Stad typ. 

Så började nian där.  

 

Lärare 1 

M - Då kan du gärna presentera dig? 

L - Eh. Namn. So och svenskalärare på Skolan sedan 2001. Januari 2001 så att det är 15 år i år. 
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M - Ah, sen du då började jobba som lärare, har du alltid jobbat som lärare här? 

L - Ja. 

M - tycker du att mängden elever med utländsk bakgrund har förändrats här? 

L - (tystnad) Neej. Antalet är väl någorlunda lika men det är väl mer varifrån. 

M - Mm. 

L - ursprung så att säga. som har ändrats. När jag började här 2001 så var det ju övervägande 

del från gamla jugoslavien. eller vad vi ska kalla det, balkan och så. Medan nu mer och mer 

elever från Afghanistan och syrien och så. som är. Vi har en del från Afrika också. 

M - ah, precis. Har du stött på svårigheter i din undervisning på grund av nyanlända elever? 

L - (tystnad) Eh, jag har inte sådär jättemånga nyanlända just nu men de jag har haft vissa 

svårigheter naturligtvis med.. Det beror på.. det är ju ganska individuellt vad de har för.. med 

sig i bagaget så att säga. En del som kommer har ju ganska så… välutbildade eh, det finns ju 

de som kommer som har gått i svensk skola i.. som förberedelse för att komma hit medan de 

finns de som kommer hit och är analfabeter och deras föräldrar också. Så det är väldigt, väldig 

spridning på det så att säga. 

M - Är det större skillnad i svenskämnet eller i SO-ämnet tycker du? 

L - Ehm, om vi säger såhär. Vår skola har ju inrikat sig väldigt mycket på ehm, läs och 

skrivutveckling. och språkstöd. och det gynnar ju alla elever. oavsett om man är född i Sverige 

eller född i nånannastans. ehm, och hela det arbetssättet som vi jobbar utefter bygger då på att 

alla mår bra utav eh de här språkutvecklande arbetssätten. Så att på så sätt så… så har det inte 

blivit nåt jättebekymmer om du förstår vad jag menar att det, utan tvärtom så underlättar det ju 

för alla eleverna. Mycket visuellt, mycket bildstöd och ehm, vi lämnar inte eleverna ensamma 

med en text utan vi läser tillsammans högt vilket gör att, ah. 

M - Tycker du att det märks att de har gått i skolan och att skolan har varit annorlunda? Alltså 

att det har varit ett annat sätt i skolan som de har jobbat med innan de kom hit? 

L - både och. ehm, en del har ju… blir ju lite förvånade över vårt skolsystem såattsäga, men.. 

det beror ju på hur mycket de har gått i skolan innan också, de.. en del har ju inte gått så mycket 

i skolan. 
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N - ehm, tycker du att den bild som rapporteras i media om islam då att den påverkar hur du 

undervisar? I framförallt då religion, men även i stort så att säga. 

L - (tystnad) Det påverkar ju naturligtvis eftersom man, vi diskuterar ju media och medias roll. 

det gör ju väldigt mycket ehm, där man tar upp aktuella händelser och så vidare så.. så är det 

ju det, vi jobbar ju mycket med källkritik också så man ställer ju den frågan vem är det som 

säger det här? men vi.. jag försöker ju iallafall hålla mig väldigt ehm, neutral eller vad man ska 

säga att man försöker få med så många sidor som möjligt och aspekter runt om kring så att. vi 

hade ju. Nu senast hade vi en ganska lång diskussion med årskurs nio om ordet terrorist. eeh, 

är det okej att man använder benämningen terrorist, vem sätter stämpeln terrorist. Är det nån 

som säger “jag är terrorist”. nä. Det är ungefär som när man pratar om sekter det är ju ingen 

som säger att vi är en sekt. *skratt*. Utan det är ju omgivningen runt om kring som säger det. 

M - Men.. tycker du att när du lär ut alltså islam som ämne att du kanske tar upp det som lyfts 

fram i media mer än nåt annat? 

L - Först och främst så tar jag ju upp det som.. resursen som finns i klassrummet. 

M - Mm. 

L - Eh för islam ser ju olika ut varifrån man kommer så att säga. och. Har vi en klass på tjugo 

elever så kanske tio av dem är muslimer. Då har vi tio olika varianter av islam ehm, och som 

sagt var två miljarder kristna en och en halv miljard muslimer, det finns liksom inte en islam, 

det finns inte en kristendom utan alla kristna är inte Helge Fossmo och alla muslimer är liksom 

inte Al-Qaida så att. Nä, men det… börjar man där liksom. Vad är det i grund och botten. 

Brukar jag skala bort allt sånt där och så smäller vi ihop de där gyllene budorden från de olika. 

Från de olika religionerna. Också börjar man därifrån. eh. och sen utifrån det så bygger man på 

med syskonreligionerna. Att de tre, att de hänger ihop. Och där brukar de flesta spärra upp 

ögonen, va, vadå är det samma gud? Vi har ju en lång tradition här på Namnskolan att vi har 

julavslutningar och så vidare i Namnkyrkan. Och vi har ju luciafirande och så vidare och det.. 

vi hade ju en tjej som gick i luciatåget för nåt år sen som gick med slöja. och det är inga 

konstigheter på Skolan för att… man inser liksom att det finns mer gemensamma bitar än saker 

som skiljer så att det… ingen big deal om man säger så utan det är tvärtom. Man bygger på 

likheterna istället för olikheter. 

M - Mm. Ehm. Vad.. Vad tycker du då är det absolut viktigaste att lära ut om islam? Till dina 

elever. 
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L - (tystnad) Det viktigaste med alla religioner är ju att alla religioner är olika även inom 

religionerna. Och att den är väldigt.. det är ju personligt så att säga och själva islam är ju då 

den mest personliga egentligen för det är ju den här underkastelsen.. när är man muslim, jo det 

är när man följer de här riktlinjerna som finns. och det är ju på ett personligt stadie hur mycket 

man väljer att följa det där. ehm. så att. (tystnad) Vi går inte in detalj.. utan mer ur ett större 

perspektiv. och hur det påverkar omgivningen så att säga. 

N - Vi var ju lite inne på det. men jag tänker.. har du märkt att det finns några fördomar mot, 

ja,  muslimer och islam bland. Här på skolan. både bland lärare och elever eller så. Trots att ni 

jobbar mycket med det, men.. 

L - (tystnad) Alltså det.. det finns ju inte några sådana här större motsättningar bland några 

grupper och så vidare utan det, alla är ju.. det.. *skratt* det är såpass stor blandning utav alla 

här så att det är liksom inget konstigt att man… det är ingen som är annorlunda än nån annan 

så att säga så det… Jag tror inte det är nån som tänker i de banorna över huvud taget alla är 

som de är så att säga.. och inga.. nä, jag har inte stött på nån som liksom, ja, det vet man hur de 

är liksom för de är muslimer. nån sån mentalitet har jag faktist inte stött på över huvud taget. 

inte ens… inte ens från de som vi tar emot elever från andra skolor så att säga och de.. ehm. 

inte ens de eleverna från villaområdet eller vad man ska kalla det för.. har den ingångssynen 

när de kommer hit utan det.. utan tvärt om. alla är som de är så att säga ehm. 

N - jaa, vad tror du det bygger på, den öppenheten och då framförallt då de eleverna som 

kommer från andra skolor och inte gått på namnskolan så länge? och alltså vad bygger den 

öppenheten på tror du mot islam? 

L - ja, tror ju att det är… de eleverna som kommer från Annatnamnskolan tillexempel att man 

jobbar ganska mycket med de här frågorna redan från tidigt stadie. så att det.. det är liksom 

inget nytt för dem när de kommer hit. utan även om det inte finns.. en handfull muslimer på 

Namnskolan så är det ändå, man vet om vad det handlar om så att säga. så att det är inget 

konstigt. 

M - mm. ehm 

L - Det är vad jag tror, men det. *skratt* 

M - om man kollar.. använder du religionsböcker och såhär i din undervisning? 

L - Ja. till viss del. eh. ganska liten utsträckning faktiskt. 



75 

M - Varför tror du det är så? 

L - ehm… Ja, för det första så har jag ju bättre material i eleverna. ehm. jag har ju levande 

uppslagsverk där. De vet. de lever ju i det så att säga. sen jobbar vi mycket med.. med film och 

bild. så att de får se… Det blir inte så mycket praktiskt att man åker och besöker… men visst, 

visst böcker är bra och ha som bas och utgångspunkt men det finns många andra, eh, 

infallsvinklar man kan använda så att. Jag försöker använda mig mycket internet och, eh, 

nyheter naturligtvis från olika. och där finns också en.. en vinning med att vi har elever från 

andra länder som kan andra språk, jag undervisar i svenska som andraspråk till exempel och 

det är ju den språkstarka gruppen. de är ju de som har.. de har fem-sex-sju språk som de kan. 

Jag brukar säga så.. jag brukar säga när vi börjar att det är jag som är i underläge här, jag kan 

bara tre språk.. och det brukar de gilla.. från.. det är ju en gammal fördom att svenska som 

andraspråk att det är en.. att det är en stöd.. ett stödämne eller att det liksom är de som inte är 

duktiga i svenska de går på svenska som andraspråk. Men det är ju tvärtom att de är de 

språkstarka som är där. Men, det jag skulle komma till. att de kan ju gå in och söka på arabiska 

och hämta ned information på andra språk. och då kan man ju liksom göra jämförelser där. Vad 

säger man där och vad säger man här och vilken sida. En ganska intressant film som niorna 

tittade på för nån vecka sen om israel-palestina där de hade använt samma material, 500 timmar 

tror jag det var och sen hade två journalister klippt ihop två olika reportage av samma material 

och gjort två helt olika utifrån palestinierna eller utifrån israelerna. och sen fick de se de här 

två, det var ju två helt olika filmer och det var så tydligt där hur samma material kan användas 

ur olika vinklingar. 

M - Om man då tittar på de här religionsböckerna och läromedlen, vad tycker du att det är för 

bild som framställs av islam i de böckerna? är det nån nyanserad bild eller är det - 

L - Det är ju ganska stereotyp, och de… ju mer man skalar bort liksom.. ju enklare texterna är 

desto mindre nyanserad blir det ju. Det blir ju ganska så… som jag sa stereotypt då. och… 

skulle förvåna mig mycket om det är någon som går liksom.. passar in där “ah, just det så ser 

det ut” 

N - mm. Vilka typer av stereotyper är det som oftast framkommer tycker du? 

L - Ja, det är ju inte sällan som att det är en bild utav en, när man har islam, så är det en bild på 

en kvinna med slöja. Det blir ju den bilden man har av islam. och då.. ger ju den en ganska sne 

bild av “ah, alla muslimska kvinnor har slöja” men det.. ja, det vet ju ni också att så är det ju 

inte *skratt* 
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M - precis. Eh, du var lite inne på det här med att de hade så många språk, men är de tillåtna 

att prata sitt modersmål på dina lektioner? 

L - ehm… (tystnad) på… svenskan, när jag har svenska som andraspråk så brukar jag säga till 

dem att de inte gör det, för.. jag vet inte vad de säger. Jag brukar vända det så att jag är ganska 

så okunnig så jag har ingen aning vad ni säger. Allt ni säger säger ni genom mig, “men jag sa 

inte till dig”, jo, det sa du eftersom att det… så att där brukar de inte få det. Men, på Son sitter 

de och söker.. jag har två tjejer från syrien till exempel som.. de sitter ju med sin telefoner och 

översätter och så vidare, det vore ju konstigt om de inte fick prata sitt språk då så att säga. eh, 

så att det är lite från situation till situation.. men nä, det.. generellt så vill jag ju helst veta vad 

de säger för nånting men.. 

N - Tror du det kan påverka lektionerna på ett eller annat sätt att.. huruvida de får prata eller 

inte  på sitt modersmål? 

L - (tystnad) Jag tror att… det underlättar ju för dem. om det språket de känner sig bekväma 

med de kommunicerar på. så att det… har de nån att prata med så, och kan diskutera! Då är det 

helt okej att de pratar sitt modersmål så att säga. Men ska jag göra en bedömning så vill ju jag 

gärna veta vad de säger. *skratt* 

M - Det kan man ju förstå *skratt* 

N - Det kan ju underlätta. 

L - Ja det är ju.. 

M - Finns det särskilda riktlinjer här om hur ni ska ta emot nyanlända barn? och hur ser de 

isåfall ut? och kommer det nyanlända barn hit? 

L - Ja. Det gör det! *skratt* ehm, det kommer ganska många. eh, jag tror att det står en klass 

och väntar liksom, om det är trettio som är på ingång. så att.. *suck* Det kommer väldigt 

många. eh, och riktlinjer, ja det finns.. vi har ju en förberedelseklass och det finns en bra rutin 

för inslussningen så att säga. 

M - Ja.. Är det nåt annat du känner att du vill berätta för oss? När det gäller islamundervisningen 

eller nyanlända elever? 

L- Nä, men som sagt var jag ser det ju… jag försöker se det som en tillgång, att det faktiskt är 

bra! man håller sig uppdaterad och det är ju aktuella saker som händer i världen, och det blir ju 
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på riktigt så att säga. Har man en tjej från syrien i klassen då är det lättare att diskutera det som 

händer i syrien. För det är inte så många utav… eleverna som.. 

M - Har du nångång märkt att om man då skulle prata syrien att det blivit ett känsligt ämne för 

barn i klassen? 

L - Det beror ju på vad man diskuterar så att säga.. man kanske inte visar bilder på.. de 

krigshärjade områden eller döda människor så att säga då får man liksom nyansera det lite så 

att.. man håller det.. håller det på en nivå så att alla kan ta… de är 12-13 de här som vi 

undervisar, det är inte så mycket.. man får ta det lite i sänder så att säga, det.. de flesta vet ju 

som tur är inte vad krig innebär så att man får liksom successivt förklara… vad det innebär de 

här sakerna, jag tror att det underlättar för förståelsen för de här människorna som kommer hit.. 

och det är en jätteviktig funktion att vi faktiskt vågar prata om det för att det… 

M - Har du märkt att det kommer många ensamkommande barn? 

L - ehm.. jag har inte märkt det själv men jag vet ju att det finns i.. på ingående så att säga i 

förberedelseklassen men jag har inte fått nån i mina klasser ännu.. nä, jag bara tänkte på det 

här som de sa på nyheterna i morse, det här med att det var 40% som ansåg att invandrings och 

flyktingpolitiken som är… den viktigaste frågan.. eh just nu. inom svensk politik. och då gäller 

det ju att vi i skolan också lyfter de här frågorna och faktiskt visar på att vad är det som…  så 

att det inte blir som att man bara.. ser det som ett problem utan som en tillgång och fördel 

också.. Det… 

 

Elev 1 - M. Flicka. Språkintro. 

 

M - Du kan väl ta och presentera dig lite, berätta vad du heter och hur gammal du är. 

E - Okej, jag tar det på engelska så jag blandar ingen. Okej. My name is Namn, I came from 

Syria. The capitol, Damaskus. I’ve been here for like almost a year, not in Syria for three years. 

But it’s like.. I don’t say about it, cause it happened some things. And I learn swedish in 

Sannarp. And I live in a flyktingförläggning. Aaand.. I’m here with my mom. Och det är allt. 

Och! I’m muslim. *skratt*. I’ve read the questions. Ska jag.. ehm.. read själv? 

M - Nä, vi kan ta dem. Så vi har koll också. *skratt* Hur länge har du gått på sannarp? 
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E - I’ve been here like.. Before jul, like two weeks. 

M - Okej, Nu kommer vi ställa lite… eller vi kan göra såhär. Hur viktigt skulle du säga att 

religion är i ditt liv? 

E - Det är jätteviktigt. *Skratt* I try to follow a hundred procent but it’s really hard, nobodys 

perfect and can do it. But.. Det är jättebra. When I get lost I go to the religion, I really try to 

read… when I want something and I don’t know about, i really get to like.. my information 

from there. And I trust the belief. 

M - Ehm.. nu kommer vi ställa lite frågor om vad du har lärt dig om Islam i skolan.. 

E - Okej. 

M - Har du läst Islam i skolan? 

E - Inte här i Sverige. Jag läst ganska mycket i Syrien. I Syrien du läser bara om ditt.. ditt 

religion. Så om du muslim du läser om muslimska.. Islam.. Om du kristendom du läser 

kristendom. 

M - Då kommer vi fråga lite frågor, det finns inga fel svar utan säg bara vad du tänker liksom. 

E - Okej. 

M - Varför tror du att vissa muslimska kvinnor använder slöja? 

E - Okej.. Eh.. I think it’s about control, I can really say so. eeh, when your in the other countries 

that.. it’s really common to have slöja på. It’s really like here I don’t have slöja and sometimes 

I like, when I’m in this society thats really like arabic or islamic society. I get really like, 

looking and like this (visar en arg blick) It doesn’t feel good. When I’m there, the same. But 

when I’m in svensk society in somewhere there is no.. these strange people *skratt* that just 

look if you don’t have slöja. I feel better. So it’s really about control and it’s about men. 

M - Okej. *skratt* Vad tror du att Islam anser om abort? 

E - Ehm.. okej… 

M - Vet du vad abort är? 

E - Eh.. no. when your out? 

M - abortion! 
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E - Oh! like.. 

M - If you get (gör en gravidmage) 

E - Oh! yeahyeah, i got it.  Wait, I have to say something more about the other fråga. Eh. 

When… If you (pekar på M) Swedish. Go to Syria or somewhere or a special arabic society.. 

It will be much more comfortable for you if you use slöja. you know *skratt* Now about this 

one I actually asked my mamma about this question cause I never thought about… But it’s 

actually Haram, Det är förbjudet. And I’ve been discussing it with my mum because… not now 

like thousand years ago… When the islam came there was no way.. no echo and there was no 

machines that shows if there’s some problem with the baby. But today we have all this 

technology and.. I would.. about me, I would really like don’t want to keep this baby if I know 

that.. it’s gonna be handicapped or something. But it’s haram *skratt*. So Islam says so. But 

eeh.. I have asked her also and she say she has done it two times. But it was like one week or 

something so it was not really baby. Yeah, but that is okej. otherwise its like haram. cause your 

killing a baby. 

M - *hostar* Oj. Ehm. Vad innebär Jihad? 

E - Jihad.. Oh.. *skrattar och suckar* Okej. I will try to explain to you things.. Im Muslim, but 

Im not like IS. I would really say that IS has nothing to do with Islam. And only Is think about 

Jihad, and I think they only… Jihad has many… If you open the book now, not koran, but if 

you open the book.. we have many books *skratt*. It will really talk about jihad… eh. Man… 

the person should make jihad by his money, make jihad by his soul, make jihad by everything. 

okej? And it’s not talking only about to… kill yourself or bomb yourself it’s really not like 

that. Sometimes you make jihad by your money and you give the poor or something like that. 

And jihad by soul… like when you catch your soul doing the wrong things so thats like… Jihad 

is like to.. to help yourself to catch it a little bit… not like bombing and the right one is to 

protect… when you know I go and fight because someone is coming to fight and I fight to 

protect the others… almost but not like bomb and kill those who don’t.. the victims… those 

who don’t have anything to do… Though I’m not really with fighting the others when they 

come and fight me. *skratt* 

M - Vad innebär Sharia? 

E- Sharia.. Har ni lag i Sverige? 

M - Mmmm. 
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E - Det är samma. 

M - Det är samma. 

E - Men. I Syrien vi har sharia, men mitt land är inte som saudi-arabien. Islam är inte… Den 

pace.. Alltså den första… Så vi har flera. Vi har Dursi, Sharia, Sunni, Shia.. Vi har många flera. 

Kan säga 50 kanske. Sweden has a law, and we have kind of a law in Syria but… If you go to 

saudi-arabia then they use sharia on you and they cut the hands and they do everything.. though 

if they want to really follow the book they wont cut the hands, they wont hit the women that 

made sex… or the guy that made this.. so.. they must.. if they really want to follow there’s 

special options and there’s special things they must really follow. So when you… i koranen det 

står. there is many meanings. They’re reading half and they do and they forget the others.. 

because it’s really like saying like.. if you do this then he get this… but there must be this and 

this and this. They read only the first half then they forget.. 

M - mmm.. Tror du sharia är viktigt för muslimer som även kommer till Sverige? 

E - Viktigt? 

M - Eller att det är något man följer även i Sverige? 

E - Du kan.. Men not the same way I would think. I live now in Sweden and I follow the lag in 

Sweden. Though I follow my… I have traditions that where I go I still have it because its in 

me. Min.. Uppväxt.. uppväxt by this. But I still can get påverkat… I want to get an example? 

They say in koranen. Don’t pray. Ni vet vi pray and vi tvätta sig. We don’t pray when you are.. 

full.. Drunk! Okej? *skrat* It’s really funny sometimes.. eh.. they say you can marry four, you 

can marry one, two, three, four. If you (väldigt betonat) be fair, if you wont be fair then you 

don’t have to marry. And they just read the first part and they marry four and they don’t get 

fair. So its really like funny, when each one get…. And I really say.. I don’t know. I heard 

statistik 1,8 billion muslims? But I don’t think they follow… There is many people who drinks, 

who really say things against.. and yeah, but nobody’s perfect, nobody can make it 100%, even 

me * skratt*. It was only the prophet! *skratt* 

M - Jaaa. Tror du att vad du tänker om religioner påverkas av media? Tillexempel vad som 

visas på tv och sådär.. 

E - Jaa.. I heard that they don’t say terrorister they just say muslimer. *skratt* 

M - aah. Islamister. 
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E - Ja. Islamister! Really strange. Men.. Jag kan really understand.. when Im of the point of 

here in Sweden and I can say that Im not muslim I will be like.. something else. And jag ser att 

people fight in the name of religion. People kill eachother.. people come here and just look 

really strange act really strange don’t say hello… Like this (sträcker fram handen och visar ett 

handslag) this is really peace. I say hello to you. It’s really like.. I make peace with you so 

when I don’t do this and I…am really strange. And Im like is there something wrong with me? 

(Mathilda skrattar). It’s really strange..So when I’m on the point of this now and I look, it’s 

really strange.. And I feel like “Oh, what a strange religion, what a strange thing that people 

really belive in it and fight. Oh, we give the wrong picture of it.” It should not be like that. 

M - näää… 

E - It should be something else. The religion is how to treat people… It’s how to be nice to 

eachothers.. To smile is really good. To do things… It’s much beautiful than… the others se it. 

Than the others really try to show it. It’s really.. And if they would know the prophet they wont 

be… *skratt* 

M - Nää… 

E - They wont be… They wouldn’t do what they’re doing and they wont… Ja. 

M - Mmm. Men vad tror du är den vanligaste… Vad tror du att tillexempel svenskar mest tror 

om muslimer? 

E - Svenskar? 

M - Aaah, vad tror de att muslimer är - 

E - I don’t know really. I haven’t… Have not met… (tystnad) Nazi.. Nazisten? 

M - Ja, Nazister. 

E - And what was the other name? 

M - Rasister. 

E - Ja. Rasist. I have never met them. you know… and they don’t really show but I really see 

filmklipp på facebook on internet… that like one woman. They catch one woman and she has 

slöja. And they say “Now your in sweden you don’t have to have this one on you” And she 

was like “jaja, Jag vet. Jag är svensk alltså.” *Skratt* And she was like  “why do you have it 

you don’t have to It’s really like is someone forcing you” and like this. So.. eh, *skratt*. It, 
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sometimes it gets strange. I can say that I’m a little bit… I want to put my slöja på, men.. I 

really little bit feel like if I would put it here in sweden how will it effect? 

M - mmm… 

E - And… In my mind I have a point, I don’t know why but I’ve seen this small scene before 

when I was a little that a girl and a guy they were fighting and then he took her slöja her hijab 

and she was just crying so I really feels thats a week point of the woman.. 

M - mmm .. 

E - So I. It’s really like tells me like, don’t put it, it will be like something… because its like.. 

he took it. And I hate that *skratt* So eh.. I don’t know how does it effect really.. 

M - Ehm.. Vad tror du är den största skillnaden på kristendom och islam? 

E - That they think, not all of them, but they think that.. Jesus?.. is the son of god. eh. and we 

have special part… I don’t know what to call it.. *skratt* in koran. You know in koran you 

have things like this.. so a piece says that god. Allah, ehm.. (På arabiska: I Guds namn , nådig 

och graciös är exakt... Att han är den mesta de där uppe. 

Säg : Han är Allah, den Enda! 

Allah, han är den evige 

Han har inte föds och kan inte heller avlas. 

Och det finns ingen lik honom.) Något på arabiska 13.55. It’s only one god and it has no son 

he was not been born ja.. and he’s the one and only.. soo.. thats the biggest I think. And I can 

really say I don’t like this thing in kristendom though I like it sometimes… that I don’t like that 

when someone wants divorce.. and they should ask the priests.. Someone can… Man måste 

like… you should find someone who passar really… So this one I don’t really like. That’s also 

the difference. 

M - Vad… Vad tycker du är det svåraste med att gå i svensk skola? 

E - Eh.. det svåraste..? I try to make myself swedish. If I had the opportunity I would make my 

eyes blue. *skratt* I don’t know why. I just want to… 

M - Fit in. 

E - Really. eh. it’s Im in gymnasiet now. and if I would be in syria it would be the same. Like 

school has it self.. But if I would be swedish. 100%. It would be better for me. yeah. I would 

really fit. ja… But though, I don’t care. *Skratt* Nä.. 
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M - Vad tycker du är det bästa med att gå i svensk skola? 

E - eehm.. I like that they respect.. I like that I can have whatever on me. I really feel free in 

sweden. With everything (väldigt betonat). I… If there would not be war I would really come 

to sweden… If I would know that it’s like this life in here. Cause I really feel free. I can wear 

what I want, I can say what I want. Like in.. gränser (Mathilda skrattar). I can say what I think 

at least. I don’t have to.. ehm.. make the others nöjd. So. *skratt* its really.. it’s perfect. I love 

it. 

M - Vad härligt. 

E - Ehm. One more thing. If I get mobbad I can make.. en anmälning… it’s really good for me. 

M - Ehm…. Upplever du fördomar, du sa att du inte träffat nån rasist eller så, men upplever du 

att det finns fördomar mot dig som muslim? 

E - ah. 

M - Att du ska uppföra dig på ett visst sätt? 

E - Ah. Jag vet.. Jag vet eh.. sometimes I try.. I ignore or I try to say nothing about my religion.. 

sometimes I don’t want.. I - 

M - Vad är det då folk förväntar - 

E - And some more other thing. I don’t want to say I’m syrian. 

M - Nä. 

E - (tystnad) I really hate when I come and say like “Where are you from?” “Syria”. Aaw… 

(visar att folk lägger huvudet på sned) 

M - Ja.. 

E - I really hate it because I don’t.. I don’t like… *suck* I didn’t run because I was hungry. 

*skratt*. I run because I don’t feel safe and I would die. It’s hot… It’s treath to by my life. 

M - Mm … 

E - *suck* So it’s really feels for me like… (Mathilda skrattar) No. no please no. 

M - Nä. 
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E - So I would really hate to say syrian more than say that I’m muslim. Although sometimes I 

really ignore because.. *suck* 

M - mm.. 

E - (tystnad) I have learned here in sweden that.. You know if there’s a berg. and there is water 

and you can see this and you can a little bit of the berg, the top. (Visar typ ett isberg) And this 

little bit. I don’t have to say that I’m muslim in. It doesn’t show. And I don’t have to show. 

And.. Sometimes, because Im not like the others. 

M - Nä.. 

E - And there’s really fördom. I can really say so. 

M - mm. 

E - I say hello I krama. Maybe I don’t drink but yeah. eh.. I try to be peaceful as much as I can. 

A human. *skratt*. 

M - Precis. Eh. Upplever du fördomar mot kristna? 

E - eh. var? 

M - Här. Eller hemma i syrien. 

E - *suck* Everyone that I met here in sweden was with no religion. 

M - Mm. 

E - Almost. And I really like it. *skratt* It really feels nice. though they don’t… and they don’t 

really like… If they know that I’m muslim they don’t really let me feel that I’m on the wrong 

thing.. And the best thing is that when a teacher has a special thinking or a special believe she 

doesn’t let us to follow it. She doesn’t force us. I really like this free points. It’s really good. 

ehm.. I don’t think that… I just wanted to speak of something.. Jehovas witnesses. *Mathilda 

skrattar* Eh. I have never heard of them. Since I came to sweden. I came here when I was 15. 

Almost 16. And have made my personal thing to this country, thats the good part. And when I 

met this people. *suck* They are forcing to get everyone into their religion. I’m muslim and to 

just let one… if each one I meet in my life let them to sit and just tell him and tell him and force 

him and force him and give him everything and discuss with him. I hate it * skratt* And I’m a 

muslim and I läst a little bit. But I can really feel like how is swedish somebody or swedish 
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western.. he is going to get into the islam how lost he would be. (Mathilda skrattar) and… If I 

would really talk about jehova. They have to.. get people knock the door and… 

M - mm.. 

E - And… oj *skratt* But I don’t hear about fördom om kristen. I don’t know why. 

M - Nä.. ehm.. Ja.. 

E - Var det allt? 

M - Ja, det var allt *skratt* Du har svarat på allting. Det var kul att prata med dig tyckte jag. 

E - Jag med! Tack så mycket. 

M - Tack så jättemycket.   

 

 

Elev 2 - M. Kille. Språkintro. 

 

M - Kan du berätta lite om dig själv? Hur gammal du är, hur länge du varit i Sverige och sådär. 

E - Jag heter Namn och jag kommer från Afghanistan. och har varit nästan två år här i Sverige. 

M - Toppen. Eh, hur länge har du gått här på Sannarp? 

E - eh. Nästan ett och halv år. Det blir ett år och.. nästan två år man kan säga. 

N - Hur viktigt skulle du säga att religionen är i ditt liv? 

E - Alltså. Religion alltså och viktig. Alltså. Jag tänker såhär. Det är min själv tankar som jag 

tänker, att man måste tro på något. Eh, för att tillexempel om man.. det är någon som lägger 

den väskan här (pekar på en väska) . Allting som finns i jorden, eller allting som man ser 

överallt. Alltså dom kan inte skapa själv. Det finns någon som kan kontrollera. Alltså man 

tänker på jorden alltså hur växer det.. hur växer en människa eller eh.. tillexempel det blir en 

sperm som växer och blir en människa. Elller tänker på jorden, det blir natt.. mörk och sen ljus. 

så det finns någon som kontrollerar över allting. Alltså det kan inte hända, alltså det kan inte 

varit… ska jag säga… det kan inte hända.. liksom att det bara händer. Det finns någon som lagt 

de böcker där (pekar på böcker) på… mmm… hyllan? på bokhyllan. det finns nån. De böckerna 
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kan inte vara på bokhyllan utan att nån annan person lägger de böckerna. De kan inte vara där. 

Alltså det tror jag. Alltså det är viktigt. Det är min tankar. Såhär att det finns nån som skapade 

oss som skapade jorden. Som skapade månen eller solen. Det… 

N - Jajemän. När du har pluggat religion i skolan vad har du fått lära dig om islam? Har ni läst 

islam, hunnit att läsa det än? 

E - Ja, alltså. Jag har lärt mig så mycket om islam i skolan. Inte här i Sverige, men i mitt land. 

eh.. För jag är kvar till olika skolor, och hade olika lärare även alltså det finns där i mitt land 

även liksom miljoner skolor så man går till moské och lära sig om religion. Eller bara att lära 

sig läsa koranen. om islam. 

M - mm. Ehm. Nu är det lite frågor om islam såhär. Det finns inga fel svar, utan svara bara vad 

du tänker. 

E - Ja. 

M - Varför tror du att vissa muslimska kvinnor använder slöja? 

E - mm.. Alltså om man… Det finns alltså lagar för.. i islam eller även i andra religioner som 

finns. Att man måste följa de lagarna. och de kvinnor har.. De har sjal alltså det är inte nåt till… 

De själv bestämmer. Att ha sån sjal på sig. För att tillexempel om en kvinna går tillexempel 

utan sjal är som utan kläder. Alltså det finns många män som kollar så. Som med fel öga. Alltså 

man kan inte kontrollera så du vet det finns om.. man ser nån.. Alltså inte utan sjal eh…. man 

skyddas de skyddar ifrån olika händelser, olika saker som händer. Alltså de vill inte att nån 

kille straffar dem säga fula saker eller så liksom. Alltså jag vet.. Alltså de själv.. Det är en 

kvinnas… val som bestämmer att ha sjal. De som min tänk, alltså man kan inte tvunga någon 

och ha sjal. Alltså det.. det är personens själv val att ha sjal.. på sig eller inte. Man kan inte 

tvinga religionen på nån. Att tro på.. Att jag tror på det och du måste tro på det och det finns 

även inte i islamen att tvunga någon som tror på islam. Även inte i andra religionerna också. 

Att tvunga någon att det som jag tror du måste också tro på det. Det alltså… Det som personen 

själv bestämma vad ska jag välja så.. Vad ska jag.. Vad har.. Är jag tror på gud eller inte? Eller 

ska… Alltså det är självbestämning. som man gör. om man själv väljer att ha sjal på sig så.. 

själv. Man kan inte tvunga. jag… jag är inte så att jag tänker man kan inte tvungna någon. eller 

man… Alltså det är inte redo fel. Alltså man kan inte… nu ska vi se.. Eh man kan inte döma 

någon. Tillexempel hon är inte bra för hon har inte sjal. Alltså du vet det finns många som har 

sjal på sig och jag.. och gör fula saker eller… alltså sjal. Eller du vet det betyder att skydda 
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någon… tillexempel du har den pennfodral, du skyddar pennor med denna (pekar på 

pennfodral) för att pennor är de pennorna som är viktiga för dig. Annars varför du skyddar 

inte.. Du har iphone6 du skyddar med den cover. För de… Alltså det är den viktigaste sak som 

du skyddar. Annars om du har liksom, vanligt mobil som bara kan ringa till alltså du har inte 

sånt cover för de för att skydda. För alltså den är inte så viktig. De skyddar från allting. så.. 

Men det är själv som bestämmer. Att ha sjal eller inte. Det är också så att tillexempel. Det finns 

lagen för män även. Tillexempel de måste kontrollera ögat och säg inte några fula ord. eh. till 

de andra. Även om du har inte sjal eller inte kläder. Alltså det är deras.. eh.. Alla kan.. bestämma 

själv vad, vad, vad han eller hon gör. Men också det liksom är inte liksom att kvinnor måste 

skydda från mannen utan också att mannen också inte kollar på nåt fel, på fel öga. tillexempel 

(arabiskt ord) eller säger något eller kollar på nåns… eh.. alltså.. vet du vad menar jag med… 

alltså med inte bra öga? 

M - Mm. 

E - Alltså du vet liksom, tänker på när man pratar med tjej. Alltså inte tänka på liksom… 

sexuella saker eller så. Männen också skyddar sig själv. och det finns även lagarna för kvinnor 

och för män i Islam. Även finns i de andra religionerna. Inte bara islam. Tillexempel så 

kristendom så det finns att man måste ha liksom.. inte sjal alltså de som… eh.. eller även de 

andra religionerna finns också.. Alltså täcka här (pekar på huvudet) Men det är på olika sätt 

inte bara sjal, men det är samma sak. 

M - Jaa. Vad tror du islam anser om abort? 

E - Eh. Vad menar du med abort? Alltså de som..? 

M - Alltså ta bort ett barn i magen. 

E - Aha. Alltså islam tror på det, alltså om du dödar en människa då du dödat hela människans.. 

eller mänskligheten.. och islam är alltså mot detta och även i de muslimska länderna. De som.. 

eh den aborten så blir en månad som de gör. Där i sjukhuset eller.. men de.. alltså den barnen 

som i magen liksom nio månader eller växer eller åtta månader de aborterar inte alltså de är 

emot. Du måste inte döda alltså nån växt och även nån människa. Eller nån som är levande. 

Man kan inte döda för det… alltså.. Jag tror själv, alltså det guden som skapade allt. Eller även 

du vet liksom exempel. Scorpion som .. som scorpion eller snake alltså de är farliga men man 

kan inte döda dem för de är farliga. Alltså religionen man själv tänker. För att om de kommer 

och vill. eh. döda dig så på den tiden så du kan skydda ditt själv på olika sätt. på den sättet 
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också du måste inte döda den levande organismen utan måste skydda dig själv. eh.. man… det 

är alltså mot islam är alltså mot den.. att aborta den abort.. den… Jag tror att islam är mot detta. 

N - Eh. Vad är Sharia för dig? 

E - Sharia.. alltså det är lagarna.. Alltså jag kan säga eller jag kan svara vad som jag kan.. eller 

alltså vad jag själv tänker. 

N - Absolut. 

E - Sharia är de lagarna som man måste följa. för att ha bra liv. Alltså.. de.. vi kan göra lag. 

tillexempel vi har lag i skolan. det… det är folket som skapade den laget. De lagarna som guden 

har skapat.. är skapade allt. De kan vara lite som viktiga eller som bästa. Lite så.. guden tänker 

alltså inte på våra… eh.. Att vi göra nånting fel, det är ju… det finns inte sån liksom som 

lagarna som vara fel från människan. Alltså man kan bestämma själv! så kan.. man kan hitta 

nån lag som tillexempel guden säga. som vara inte bra för människa. Och det är de lagarna som 

eh… som finns i tillexempel islam i Sharia. Att man måste följa dem. Tillexempel man kan 

inte döda nån människa. Man kan inte straffa någon. Man kan inte kolla på nåns… inte på bra 

ögat. tillexempel på nåns syster, nåns kvinna. men man kan inte slå barnen. Eller även alltså 

man.. det är olika det finns i dem sakerna som finns inte i islam. Men idag vi ser inte de sakerna 

som finns inte i islam alltså även.. musli -.. alltså människorna. De tillhör de till islam. Alltså 

de säger om du vill veta om islam, du vet, så läsa till koranen. bara koranen. och kolla inte 

muslimer. Vad muslimer gör. Det är en människa. eller tillexempel om man ser till.. alltså man 

kan inte bedöma tillexempel en religion.. eller … för en person som har ditt religionen. Alltså 

man kan inte bedöma buddismen det är inte bra. för tillexempel en buddism är mördare. Att du 

bedömer detta att det inte är bra för det är din person. eh.. man måste veta och man måste 

försöka den religionen. Vad religionen säger inte bara kolla på folket.. vad folket gör!. 

M - Precis. eh. Vad är Jihad? 

E - Eh, jihad alltså.. det är.. Det jag kan säga det är.. Svår.. Det är.. Det kommer från en arabic 

ort som idag.. det är liksom missförstår mellan muslimer. Även mellan muslimer! och även 

mellan de som inte är muslimer. Alltså.. De muslimer vet inte om Jihad. Jihad har ingenting 

bara med krig att göra. Alltså Jihad betyder tillexempel… ehm. att om tillexempel göra en krig 

mot dig själv. Det betyder tillexempel du har ett barn och du inte tänker på ditt själv utan att du 

tänker på ditt barn också. Alltså du har.. det… eller om du har ett barn du går och tillexempel 

chillar med din vän och tänker inte på barn.. och bara göra bra saker för ditt själv. bara tänka 



89 

på sig själv inte på barnen.. alltså du som du vill inte gå ut med killarna eller med kompisarna 

och ditt barn är också viktigt att du gör.. alltså att du ger en tid för ditt barn. Det är alltså en typ 

av jihad. om du säger inte fula ord till någon det är också en typ av jihad. om tillexempel du… 

finns nån slav.. idag finns inte de har inte slavar. men i gamla tider om du tillexempel betala 

för någon. för den personen som har slavar och.. eh tar fritt av slaven det är också en typ av 

jihad. Men idag det är allting som de gör i krig och olika sätt de kallar det jihad, egentligen det 

inte jihad. och det är olika människor som tänker olika. och det är folket som… som vet 

ingenting om islam eller också om religioner och andra religioner.. de bedömer.. alltså de 

bedömer att det är det och en person som eh.. använder religionen för att… för att ha… för att 

med.. du vet.. Jag vet inte… *skratt* 

M - Det var jättebra. 

E- Men det.. .eller för… vänta lite… Det finns folket som ehm.. som använder religionen för 

att styra… alltså det är olika. De säger fela saker. i olika saker för att kunna styra för att ha. För 

ha makt, för ta makt. eh.. det är alltså.. det.. *skratt* 

M - Nä… 

E - Och det viktigaste ord som idag det är missförstått av mesta folket. 

M - Ja absolut. 

E - Egentligen allt.. Jag kan säga 99.. även jag jag själv. Jag kan inte… jag vet egentligen inte 

vad jihad är. tillexempel. till 95 eller 99% av muslimer.. som… som kan inte.. fattar inte vad 

egentligen jihad betyder… mm.. och de personer som sa som använder religionen för att få en 

politik.. de… med politik för att styra… de.. de tar lite saker från religionen och de säger till 

de folket som vet inte ingenting om religionen, om islam, eller även annan religionen. De 

använder religionen för en väg att ta makten.. för att politik och så.. 

N - Tror du att dina tankar om religion har påverkats av media? av tidningar och tv osv. Vad 

som skrivs där och sägs där. 

E - Alltså. Jag själv tänker såhär alltså det är.. det kan.. en person måste välja sitt själv.. 

religionen egentligen. Tillexempel så kan jag säga jag är muslim och för att min föräldrar har 

varit muslim.. om jag bodde i ett annat land med en annan religionsbakgrund kanske inte jag 

var muslim idag. Men det är viktig. Alla personer måste tänka och måste läsa om olika 

religioner och måste välja själv. Alltså det.. det är inte.. alltså en person bott i tillexempel 
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thailand han blir buddism direkt. Det är inte själv.. Det är inte han eller hon bestämt att vilken 

religion man har. Man måste läsa om religionen man måste veta först och sen acceptera. och 

det är inte nånting som.. jag tänker såhär det… man kan inte tvunga. något. eller man måste 

inte acceptera den som är tvungen.. som andra folket gör mot oss att acceptera den religion 

utan det är själv som bestämmer inte också det religion… det inte säga man kan inte säga 

tillexempel jag.. jag har valt den här religion.. liksom du för att det är insidan du måste välja 

från insidan, från hjärtat från hjärnan. liksom.. 

M - mm.. vad tror du är de största skillnaderna i.. mellan kristendom och islam? 

E - den största.. muslimer tror det finns.. muslimer tror både på alla fyra böcker. alltså.. ska jag 

säga.. på bibeln, torah, också det finns eh.. vi kallar de för olika böcker. *skratt* på annat sätt. 

tillexempel vi säger inte för bibel vi har.. vi säger bibeln till (arabiskt ord) på vårt språk. det… 

de tror på kristendomen, judendomen och eh, mm.. även.. eh. ja de tror på dem, jag vet inte 

vad.. jag vet bara vad torah och den bibeln. men finns annan bok också alla muslimer måste 

tror på de böckerna. måste veta det… det… måste tro på de profeterna. Den skillnad, den största 

skillnaden mellan kristendom och islam är att det.. kristena tror på.. alltså själv som jag tänker 

christian de tänker att tillexempel jesus var gudens son. ah. som guden… vänta.. som… Maria 

fått Jesus. och muslimer tror att guden har en och han inte har barn eller inte kan.. alltså.. dricka 

eller äta… eller kan inte ha barn utan det… Jesus var profet… (tystnad) alltså… Maria.. eller 

du vet jag har läst… eh.. alltså för att.. Josef som tillexempel kristendomen tror det.. mariam 

har… gift med josef… eller vet inte vilken kristen kanske det finns annan. 

M & N - Jo. 

E - Alltså de fått… som mariam fått sen… eh jesus… utan muslimer, islam de tror på det att 

Mariam är bästa kvinnan liksom.. bästa kvinnor som levde. och det.. guden som gjorde maria 

gravid och sen jesus fått. och den guden och tillexempel det är en man och kvinna det.. det 

inte.. om guden har skapat allting, en människa från en liten bit av en sperm han skapade en 

man från en sperm. Han kan göra en kvinna gravid då också, det är guden.. det är inte.. de tror 

att jesus är inte guds son utan det är profet. och de också tror på det att muslimer att nu.. alltså 

du vet.. när de lagde jesus i.. du vet kristen? 

M & N - Mm. 

E - Det var inte jesus. 

N - Nä okej. 
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E - Nåt annat person som vill… eh.. som vill komma och döda jesus.. och kristen kolla kristen.. 

det var en annan person som på den tiden, som jesus gick till himlen och på den tiden som en 

person kommit att ta jesus att döda har omvandlat den personens ansikte som jesus..och det var 

den person som.. som hur ska säga.. som jesus de muslimer tror att jesus nu är i himlen och de 

ska komma eh.. när den… världen.. i slutet av världen ska komma och ha makten.. och.. tror 

på.. ha makten och alla i överallt i världen blir jämlikt frihet.. eh liksom.. Största skillnader är 

tror att i kristendom tror man att jesus är son av gud och i muslimer tror att han är profet. 

M - Eh. Vad tycker du är det svåraste med att gå i svensk skola? 

E - Eh. Svåraste.. Vad.. Kan? 

M - Ja alltså i svensk skola, finns det nåt som är svårt? 

E - Alltså det är inte.. det är inte svårt.. man kan säga det kanske.. alltså det kanske kan vara 

svårt mot en person.. gå till.. en person gå till en afganistans skola som har annat religion… 

inte annat.. det är också inte svårt.. för i mitt land det finns de som har religion liksom 

hinduism.. de kan gå. Men kanske det kan vara lite som man har frihet i religion.. alltså det är 

själv personen som bestämmer vilken religion man har och.. man kan inte.. tvunga personerna 

tro på det som vad jag tror på.. Det är inte så svårt utan det är kul att gå på svenska skola också 

den är modern och så. Man har religionsfrihet, yttrandefrihet och så.. 

M - Vad är det bästa med att gå i svensk skola då? 

E - Eh, det bästa med gå på svenska skola jag tror är.. det liksom modernt och liksom 

internationalla. och ha bra lärarna och tillexempel i mitt land jag kan säga de lärarna som går 

de straffar barnen om de gör något fel i klassen eller de gör inte sina läxorna de straffar barnen 

eller slår… Det finns inget sådana saker här i Sverige. Utan den är modernt. Det är.. Eleverna 

kan bestämma själv. Sitt själv väljer. Vad ska jag bli när jag blir.. eh när jag växit upp vad ska 

jag bli efter skolan. Det är deras självbestämning. bedömning som de gör… De har frihet och 

moderna och de har bästa lärarena. och de regeringen har mer fokusering på utbildning. Att 

utbildning är viktigaste sak. Utan att det.. det är liksom som.. eh ett ord som kommer ihåg.. 

Som sagt det är media som påverkat den religionen.. alltså om du läser i islam finns ingenting 

att kvinnor inte kan gå till skolan men de.. olika grupper som talibaner eller Isis de.. de.. de vill 

inte att kvinnor går och läser på skolorna. Men det är inte i religionen utan.. det viktigaste.. 

utbildning är viktigaste mer än religion. Du vet det är islamen som säger. Alltså om man utbilda 

så man kan veta alltså vad är bra för mig. om du har utbildning du veta. Att liksom hur 
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människas hjärta funkar. Så du vet att det finns någon som skapat den hjärtat som funkar hela 

tiden. Eller det finns sån microorganismer som bakterier som man kan inte se, ja, det finns 

någon som kontrollerar allt.. liksom det.. och men de grupperna är emot.. emot den religionen 

mot den att kvinnorna går på skolan eller tjejerna. och det jag kan säga det jag själv tänka som 

de använder religionen för att ha makt.. liksom och den folket som tror på de att de tillexempel 

i afghanistan finns 60… eller 70%.. eller 80%.. de har inte utbildning… De har inte utbildning. 

Eller de säger de är muslimer.. Det är också utbildning att man ska läsa koran. annars man kan 

inte läsa koran. De säger muslimer men finns… jag har träffat eller så det finns många som kan 

inte läsa koran men de säger de muslimer. man… de tror alltså de grupperna som de andra 

folket som säger det är islam säger eller gör. De direkt tror på den saken, utan att själv tänka 

på den, är det bra eller det inte. de.. (tystnad) 

M - Tycker du att du upplever fördomar mot muslimer här? På skolan och i Sverige och sådär.. 

E - ehmm, nä. inte nu. För här i Sverige man har religionsfrihet… Man har religionsfrihet det 

spelar ingen roll vilken religion man har. och det är själv som jag tänker alltså jag har respekt 

mot alla religioner som man har. Jag har kompisar som har olika religionen, jag har inte pratat 

om religion.. jag ska säga jag har inte pratat med religion, som de andra här med mina 

kompisar.. Alltså det finns nånting på insida som jag tror som mitt tänket bara för mig själv. 

och de andra tänker bara för deras själv. Alltså jag tänker såhär. Först eh.. Först jag är människa 

överallt, spelar ingen roll om man kommer från afghanistan, syrien, Sverige, Finland, Danmark 

och sen det blir i länder och sen det blir i religionen. Men först vi är människa. Alltså kolla på.. 

om man kollar på djuren alltså djur inte döda varandra men varför vi människor göra inte bra 

saker.. men först vi är människa. Sen det kommer religion och sånt. 

M - mmm.. 

E - Och man måste inte säga något land och.. För har religionsfrihet jag har inte hört eller.. 

inte.. sågt nånting. 

M - mm. Jag tror det var svar på allt… Tack så jättemycket..  
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Bilaga 4 Kodning 
 

 

 Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 

Känslor man inser 

liksom att 

det finns mer 

gemensamm

a bitar än 

saker som 

skiljer så att 

det… ingen 

big deal om 

man säger så 

utan det är 

tvärtom 

 Det 

viktigaste 

tycker jag är 

de här fem 

pelarna. Att 

det handlar 

om 

individen.  

Outtalat som 

förberedelse 

för att 

komma hit 

medan de 

finns de som 

kommer hit 

och är 

analfabeter 

och deras 

föräldrar 

också 

Inte på 

skolan men i 

samhället på 

grund av 

media 

Det de 

reagerar på 

är mer… jag 

visade en 

film en gång 

om hajj.  
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Osäkerhet jag tror att 

det står en 

klass och 

väntar 

liksom, om 

det är trettio 

som är på 

ingång. så 

att.. 

 Jag tror den 

är ganska 

neutral… 

eller 

ganska…  

Kunskap När jag 

började här 

2001 så var 

det ju 

övervägande 

del från 

gamla 

jugoslavien. 

eller vad vi 

ska kalla det, 

balkan och 

så. Medan 

nu mer och 

mer elever 

från 

Afghanistan 

och syrien 

och så. som 

är. Vi har en 

del från 

Afrika 

också.  

 Att man 

säger de där 

orden Allah 

Akbar, det 

gör dem 

obekväma 

för de har 

sätt det så 

mycket. 
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Fördomar Att de tre, att 

de hänger 

ihop. Och 

där brukar de 

flesta spärra 

upp ögonen, 

va, vadå är 

det samma 

gud? 

Klyscha 

som inte 

stämmer: 

“Alla 

terrorister är 

muslimer 

men alla 

muslimer är 

inte 

terrorister 

Jag tror idag 

är samhället 

lite mer 

allmänt 

tolerant mot 

att det finns 

olika sätt att 

tro på och 

vara och 

sådär.  

Åsikter jag försöker 

ju iallafall 

hålla mig 

väldigt ehm, 

neutral eller 

vad man ska 

säga att man 

försöker få 

med så 

många sidor 

som möjligt 

och aspekter 

runt om 

kring 

två miljarder 

kristna en 

och en halv 

miljard 

muslimer, 

det finns 

liksom inte 

Nej, men det 

är ju 

speciellt på 

just denna 

skolan på 

grund av 

många 

muslimer.  

 

 

Det har legat 

ganska 

konstant här, 

att det har 

pendlat 

mellan 40 & 

50% varje 

år.  
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en islam, det 

finns inte en 

kristendom 

utan alla 

kristna är 

inte Helge 

Fossmo och 

alla 

muslimer är 

liksom inte 

Al-Qaida så 

att. 

Nyanlända det är ju en 

gammal 

fördom att 

svenska som 

andraspråk 

att det är en.. 

att det är en 

stöd.. ett 

stödämne 

eller att det 

liksom är de 

som inte är 

duktiga i 

svenska de 

går på 

svenska som 

andraspråk. 

 Många 

elever med 

annan 

bakgrund 

känns inte så 

främmande 

för de andra 

eleverna 

längre. Det 

var 

annorlunda 

förut när det 

inte fanns så 

många.  
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Undervisningsmetod Vår skola 

har ju inrikat 

sig väldigt 

mycket på 

ehm, läs och 

skrivutveckli

ng. och 

språkstöd. 

Mycket 

visuellt, 

mycket 

bildstöd och 

ehm, vi 

lämnar inte 

eleverna 

ensamma 

med en text 

utan vi läser 

tillsammans 

högt 

Nu senast 

hade vi en 

ganska lång 

diskussion 

med årskurs 

nio om ordet 

terrorist. 

eeh, är det 

okej att man 

använder 

benämninge

n terrorist, 

folk är på 

förberedelse

klasser och 

de har bra 

stöd på 

skolan med 

olika sorters 

läxhjälp  

Fokuserar 

främst på de 

fem pelarna.  
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vem sätter 

stämpeln 

terrorist. Är 

det nån som 

säger “jag är 

terrorist”.  

Undervisning påverkad av media   Viktigt att 

berätta att 

islam inte 

märks på 

samma sätt i 

alla länder.  

Språkproblem hela det 

arbetssättet 

som vi 

jobbar 

utefter 

bygger då på 

att alla mår 

bra utav eh 

de här 

språkutveckl

ande 

arbetssätten 

jag 

undervisar i 

svenska som 

andraspråk 

till exempel 

och det är ju 

Helst 

svenska för 

att förstå. 

Men stoppar 

inte dem hur 

som helst, 

vill att de 

ska lära sig 

språket.  
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den 

språkstarka 

gruppen. de 

är ju de som 

har.. de har 

fem-sex-sju 

språk som de 

kan. Jag 

brukar säga 

så.. jag 

brukar säga 

när vi börjar 

att det är jag 

som är i 

underläge 

här, jag kan 

bara tre 

språk..  

Övrigt viktigt    

Tabell 1:1 

 

 

 

 Elev 1 - IM Elev 2 - 

IM 

Elev 1 - 

M 

Elev 2 - 

M 

Elev 3 - 

M 

Elev 4 - 

M 

Känslor Fast jag 

tycker inte 

illa om islam 

 I want to 

put my 

slöja på, 

det finns 

någon 

som 

Jättebr

a skola 

i 

ycker 

därför 

inte om 
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på grund av 

det jag hör av 

media 

tillexempel 

IS och såna 

som säger att 

de är 

muslimer för 

de 

representerar 

ju inte en hel 

världsreligio

n.  

det finns ju 

kristna som 

begår brott 

och så. men 

det är ju inte. 

står ju inte i 

deras 

religion. 

 

men.. I 

really 

little bit 

feel like 

if I 

would 

put it 

here in 

sweden 

how will 

it effect? 

I really 

feels 

thats a 

week 

point of 

the 

woman.. 

I try to 

make 

myself 

swedish. 

If I had 

the 

opportun

ity I 

would 

make my 

eyes 

blue.  

kontrolle

rar allt.. 

Sverige

, allt är 

bra. 

Man 

kan 

uttryck

a sig 

fritt 

och 

ingen 

bryr sig 

om att 

jag har 

slöja..  

judendo

m 

Jag går 

här för 

att lära 

mig och 

jag 

hoppas 

att när 

jag ska 

till 

gymnasi

et nästa 

år att jag 

ska.. 

känna 

fler 

svenska 

människ

or. 

Blir ju 

annars 

som att 

de inte 

trivs med 

svenskan 

men här 

kan de se 

varje dag 

hur 

svenskar 

är men 
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ändå lära 

sig 

svenska. 

 

Religiös identitet   Jag är 

kristen och 

ehm. Jag 

har 

konfirmer

at mig och 

jag tycker 

det.. jag 

går i 

kyrkan lite 

då och då 

men inte 

så mycket 

för min 

familj går 

inte i 

kyrkan så 

jätteofta. 

men det är 

ändån.. en 

hyfsat stor 

del av mitt 

liv. 

Det är 

jättebra. 

When I 

get lost I 

go to the 

religion, 

I really 

try to 

read… 

when I 

want 

somethin

g and I 

don’t 

know 

about, i 

really get 

to like.. 

my 

informati

on from 

there. 

And I 

trust the 

belief.  

jag tror 

själv, 

alltså det 

guden 

som 

skapade 

allt.  

För att 

visa 

troende 

för gud 

och för 

att visa 

andra 

att hon 

inte är 

ett 

sexobje

kt. Hon 

kan 

inte ha 

sex 

innan 

hon 

gifter 

sig.  

Allah ger 

det som 

gör 

honom 

glad eller 

lyckas 

eftersom 

han ber 5 

gånger 

om 

dagen 

Familjen 

bryr sig 

om vissa 

regler - 

att inte 

dricka 

t.ex. 

Men de 

kan 

flytta 

bönetide

r och så. 

Gör 

inget om 

jag inte 

ber fem 
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gånger 

om 

dagen, 

fast han 

vill det. 

Han får 

gå på 

fester 

och så 

om han 

vill. 

Outtalat det finns 

säkert 

muslimer 

som har 

värderingar 

som andra 

muslimer 

inte har 

också. och 

det skiljer ju 

sig för det 

finns så 

många 

utövare. så. 

 

     

Osäkerhet Jag tror inte 

att Islam 

tillåter abort. 

Jag vet 

också fick 

dem, vad 

jag vet 

iallafall, 

actually 

asked 

my 

mamma 

jihad 

alltså.. 

det är.. 

Det jag 

  



103 

faktiskt inte. 

Men jag tror 

inte 

kristendome

n gör det 

heller. och.. 

såhär.. vad 

heter det.. 

undervisni

ng i ara.. 

av en 

arabisk 

lärare tror 

jag efter 

skolan. 

Alltså 

såhär och 

extra 

svenskund

ervisning 

såklart. 

Men de 

gick i 

vanlig 

klass. 

about 

this 

question 

cause I 

never 

thought 

about… 

Rasist. I 

have 

never 

met 

them. 

you 

know… 

and they 

don’t 

really 

show but 

I really 

see 

filmklipp 

på 

facebook 

on 

internet

… that 

like one 

woman. 

They 

catch 

one 

woman 

kan säga 

det är.. 

Svår.. 
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and she 

has slöja. 

And they 

say 

“Now 

your in 

sweden 

you 

don’t 

have to 

have this 

one on 

you”  

 

Kunskap  Så att det är 

ju en av 

världsreligio

nerna.  det 

grundar sig 

på profeten 

Mohammed 

och att man 

vallfärdar 

till…  

Jag tror att 

jihad betyder 

heligt krig. 

ehm. men 

man 

använder väl 

ofta. ah. folk 

Eh, jag har 

lärt mig de 

olika 

pelarna, 

om 

vallfärden. 

jag har lärt 

mig att eh 

det 

tillexempe

l bara får.. 

vad heter 

det.. 

islam.. vad 

heter det.. 

muslimer 

bara får 

the 

person 

should 

make 

jihad by 

his 

money, 

make 

jihad by 

his soul, 

make 

jihad by 

everythi

ng. okej? 

And it’s 

not 

talking 

Männen 

också 

skyddar 

sig själv. 

och det 

finns 

även 

lagarna 

för 

kvinnor 

och för 

män i 

Islam. 

Även 

finns i de 

andra 

religione

 Vet att i 

islam 

finns det 

aura och 

det är 

vilka 

kroppsde

lar som 

betraktas 

som 

privata 

och att 

mansaur

a är från 

naveln 

till knät. 

för 
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som krigar 

säger väl att 

de krigar i 

jihad.. för att 

de krigar för 

sin gud?  

Jag tror typ 

det kan 

innebära den 

stig som 

leder till 

vattnet. ja. 

Det man ska 

följa för att 

leva ett bra 

liv. 

kriga i 

försvar 

tillexempe

l såkallade 

försvarskri

g. jag har 

fått lära 

mig om 

olika sätt 

att leva i 

islam att 

det finns 

två olika 

inriktninga

r samt lite 

mindre 

inriktninga

r inom de 

två. shia 

och...vad 

är det 

mer…  Jag 

har fått 

lära mig 

hur islam 

grundades 

av 

mohamme

d i 

mellanöste

rn och jag 

har fått 

lära mig 

only 

about 

to… kill 

yourself 

or bomb 

yourself 

it’s 

really 

not like 

that. 

rna. Inte 

bara 

islam 

 

kvinnor 

allt 

utanför 

händer 

och 

ansikte. 

Kommer 

från när 

människ

an inte 

var 

utveckla

d och 

islam 

bestämd

e att det 

skulle 

döljas.  

Muslims

ka 

termen 

är att alla 

handling

ar och 

uttalande

n är för 

att sprida 

islam det 

är jihad. 

Att stå 

mot 

fiende 
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att eeh. 

tillexempe

l jesus 

nämns fler 

gånger än 

mohamme

d i 

koranen.  

och 

försvara 

sitt land 

är också 

jihad. 

Fördomar Jag vet inte 

om det är 

muslimer 

över huvud 

taget eller om 

det bara är de 

man kallar 

för 

invandrare. 

men att 

muslimer 

skulle vara 

stökigare och 

bråkigare 

men jag tror 

inte jag vet 

inte om det är 

kopplat till 

just deras 

religion.  

Det finns 

ju precis 

som inom 

kristendo

men 

konservati

va 

muslimer 

skulle jag 

tro och 

liberala 

muslimer. 

och jag 

gissar att 

de som är 

lite mer 

fri… 

tänkande 

skulle säga 

att de är 

för abort 

och de 

som är lite 

mer.. 

When 

I’m 

there, the 

same. 

But 

when 

I’m in 

svensk 

society 

in 

somewh

ere there 

is no.. 

these 

strange 

people 

*skratt* 

that just 

look if 

you 

don’t 

have 

slöja. 

Alltså det 

finns 

många 

män som 

kollar så. 

Som med 

fel öga. 

Alltså 

man kan 

inte 

kontrolle

ra så du 

vet det 

finns 

om.. man 

ser nån. 

Eleverna 

kan 

bestämm

a själv 

 

Där 

hon 

bodde 

innan, i 

en 

mindre 

stad, 

var det 

svårt 

för att 

folk 

tittade 

på 

hennes 

slöja 

och det 

kändes 

rasistis

kt. 

Trodde 

hon var 

terroris

t och 

ingen 

Har haft 

sommarj

obb 

tillexem

pel och 

alla vet 

att han är 

muslim 

men 

ingen 

säger nåt 

om det.  
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konservati

va skulle 

vara emot 

det. Gissar 

jag.  

I can 

wear 

what I 

want, I 

can say 

what I 

want. 

Like in.. 

gränser 

(Mathild

a 

skrattar)

. I can 

say what 

I think at 

least. I 

don’t 

have to.. 

ehm.. 

make the 

others 

nöjd.  

ville 

prata 

med 

henne.  

Åsikter man är ju inte 

bara sin 

religion.  

 

Jag tror det 

beror på.. 

asså folk 

använder 

ju, precis 

som 

kristna 

använder.. 

protestante

r och 

It should 

be 

somethin

g else. 

The 

religion 

is how to 

treat 

people… 

It’s how 

Allting 

som 

finns i 

jorden, 

eller 

allting 

som man 

ser 

överallt. 

Alltså 

 Inte 

som 

terroris

ter gör, 

att 

döda 

männis

kor 

som 

inte 
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katoliker 

krigade 

mot 

varandra 

så tror jag 

att folk 

använder 

religionen 

som en 

ursäkt för 

att till 

exempel ta 

territorium 

och så 

vidare. 

min syn på 

muslimer 

och islam 

förändras 

liksom inte 

för jag har 

lärt mig 

från en 

tidig ålder 

att inte 

diskrimine

ra på 

grund av 

det kan 

man säga. 

Så det är 

mer min 

to be 

nice to 

eachothe

rs.. To 

smile is 

really 

good. To 

do 

things… 

It’s 

much 

beautiful 

than… 

the 

others se 

it. Than 

the 

others 

really try 

to show 

it. It’s 

really.. 

And if 

they 

would 

know the 

prophet 

they 

wont 

be…  

dom kan 

inte 

skapa 

själv. Det 

finns 

någon 

som kan 

kontrolle

ra. Alltså 

man 

tänker på 

jorden 

alltså hur 

växer 

det.. hur 

växer en 

människa 

eller 

De själv 

bestämm

er. Att ha 

sån sjal 

på sig. 

För att 

tillexemp

el om en 

kvinna 

går 

tillexemp

el utan 

sjal är 

gjort 

nåt är 

förbjud

et.  

Yttrand

efrihet 

gör att 

man får 

göra 

vad 

man 

vill. 

Religio

nsfrihet

.Det är 

nästan 

samma 

utom 

Jesus 

som 

guds 

son. 

Helt 

annat 

än 

syrien 
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egen åsikt 

än vad jag 

tror att 

andra 

tycker 

alltså jag 

tror det är 

mindre än 

vad det är i 

många 

andra 

länder som 

tillexempe

l USA tror 

jag det 

finns fler 

fördomar 

mot islam 

än vad det 

finns i 

sverige 

men jag 

tror det 

fortfarand

e finns på 

många 

ställen. 

som utan 

kläder 

tillexemp

el du har 

den 

pennfodr

al, du 

skyddar 

pennor 

med 

denna för 

att 

pennor är 

de 

pennorna 

som är 

viktiga 

för dig. 

Annars 

varför du 

skyddar 

inte.. Du 

har 

iphone6 

du 

skyddar 

med den 

cover. 

För de… 

Alltså det 

är den 

viktigast
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e sak som 

du 

skyddar. 

Påverkan av 

media 

Om du hör 

något från ett 

krig där det 

är muslimer 

inblandat 

eller vem 

som helst så 

är det ju bara 

negativa 

saker när de 

gör. Media 

brukar ju inte 

framställa 

allt positivt 

människor 

gör utan de 

drar ju ur de 

negativa 

händelserna 

för att det är 

ju det som 

intresserar. 

De 

fokuserar 

ju på en 

liten del av 

islam ofta. 

och man 

kallar det 

liksom 

islamiska 

extremiste

r istället 

för liksom 

terrorgrup

per 

tillexempe

l. vilket jag 

tycker är 

rätt 

konstigt. 

  ror inte 

det. 

Har läst 

om alla 

religio

ner i 

skolan 

och tror 

inte att 

media 

visar 

rätt.  

 

Språkproblem      Språket 

är 

svårast 

men han 

tror han 
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ska klara 

det. 

Övrigt viktigt       

Tabell 1:2 

 


