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Abstract  
 Title: “Swedish education and Islamic traditions” – a qualitative study regarding 

confessionalism and Muslim identity in a religious school in the south of Sweden.   

 

We live in a society where preconceived notions about religious schools and indoctrination are 

many but the rules regarding a non-denominational education are strict. It is of great importance 

to get a better understanding of religious schools and their effect on the pupils that attend them. 

The aim of this study is to analyze whether or not the compulsory religious education on a 

private religious school in the south of Sweden is non-denominational. In order to get a greater 

understanding of the impact on the pupils’ religious identity, Henri Tajfel’s theory of social 

identity is used. A total of eight observations, three interviews and collected materials such as 

previous tests regarding Islam, Christianity and Judaism have been gathered and discussed with 

the help of Tajfel’s theory and other previous research. The results show that some 

denominational elements could be found in the compulsory education and that the school at 

hand had an impact on their pupils’ Muslim identities. With these results, my ambition is that 

teachers that read this study will be more reflective and critical of their own teaching. It is 

possible that some teachers do not notice that their own religion or beliefs are shining through 

their teaching and could potentially effect the pupils. However, if teachers start to reflect upon 

their teaching and the impacts it could have on a pupil these denominational elements could be 

prevented.  

 

Keywords: Confessionalism, non-denominational, education, religious schools, Muslim 

identity, social identity  
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1 Inledning  
”Barnens rätt att slippa politisk eller religiös indoktrinering, ska gå före föräldrars önskemål 

om en viss religiös inriktning på skolverksamheten.”1 Detta är ett citat av dåvarande ordförande 

för Lärarnas Riksförbund, Mette Fjelkner, och är taget från en debattartikel skriven i Dagens 

Nyheter. Detta citat visar på några av de tankar och orosmoln som cirkulerar kring religiösa 

friskolor. Även om debatterna kring religiösa friskolor är många kvarstår frågan om 

indoktrinering i en religion verkligen tar plats i en religiös friskola. För att ta reda på om religiös 

konfessionalism, samt om påverkan på elevers religiositet tar plats i en religiös friskola har 

observationer och intervjuer gjorts på den religiösa friskolan Växjö Islamiska skola (som 

följande kommer att betecknas VIS). Utöver observationer och intervjuer så har textbaserat 

material, så som tidigare prov inom islam, judendomen och kristendomen, samlats in och 

analyserats. VIS undervisar från förskolenivå till årskurs sex och är lokaliserad i södra Sverige.2 

Vid den empiriska insamlingen låg fokus huvudsakligen på religionsundervisningen som 

undervisades i årskurs fem och sex.  

Denna uppsats kommer att analysera hur VIS förhåller sig till den lag om 

konfessionalism inom friskolor som Sveriges Riksdag har satt upp. Uppsatsen ska även 

analysera de olika sätt VIS potentiellt kan påverka dess elevers muslimska identitet.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att ta reda på huruvida religiös konfessionalism kan observeras 

under den ordinarie undervisningen på VIS samt på vilka sätt VIS kan, med en utgångspunkt i 

teorin om social identitet, ha en påverkan på sina elevers religiösa identitet. Målet med att 

undersöka det ovanstående är att ge en djupare inblick i muslimska friskolor i Sverige, deras 

verksamhet samt de religiösa friskolornas påverkan på sina elevers religiösa identiteter.  

I avsikt att nå uppsatsens syfte har följande frågeställningar konstruerats: 

1. Hur behandlas islam i kontrast till andra religioner under religionslektioner på VIS? 

2. Hur förhåller sig VIS till den lag kring religiös konfessionalism Sveriges Riksdag har 

fastställt för friskolor i Sverige?  

3. På vilka sätt kan VIS, med utgångspunkt i teorin om social identitet, ha en påverkan på 

sina elevers muslimska identitet?  

																																																								
1	Fjelkner, Mette. Förbjud friskolor som står på religiös grund. DN debatt http://www.dn.se/debatt/forbjud-
friskolor-som-star-pa-religios-grund/ Publicerad 2006-04-16. Hämtat 2015-08-03 19:23 
2	Växjö islamiska skolas hemsida. Elektronisk reseurs: http://www.viskolan.org/ Hämtat 2017-03-29	
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1.2 Metod, material och avgränsningar  

1.2.1 Metodredovisning och metodkritik 

Sammanlagt har åtta observationer samt tre intervjuer ägt rum. Under observationerna 

observerades fyra olika religionslektioner i årskurs 5 samt fyra religionslektioner i årskurs 6 på 

VIS. Vidare var dessa observationer spridda över fyra månader. Observationerna kan 

klassificeras som platsbaserade observationer. En platsbaserad observation innebär att platsen 

bestämmer vad som observeras.3 I detta fall var det VIS som avgjorde vad som kunde 

observeras. Innan observationerna utfördes kontaktades VIS och fick information om syftet 

med denna uppsats samt vilken forskning som skulle ta plats. VIS kontaktades i förväg så att 

skolan skulle ha full kännedom om vad det var denna uppsats arbetade med, vad syftet med att 

observera religionslektionerna på skolan var samt ha möjlighet att avstå från att vara med i 

forskningen innan observationerna genomfördes. I Pål Repstads bok Närhet och distans: 

kvalitativa metoder i samhällsvetenskap klassificerar Repstad den sortens observation som har 

gjorts för denna uppsats som öppen observation.4 En öppen observation innebär att forskaren 

är öppen med att hen observerar och vad syftet med observationen är. Motsatsen till detta är en 

dold observation där forskaren inte berättar för dem som observeras att de observeras.5 

 Kritik mot öppna observationer är att de som studeras potentiellt agerar 

annorlunda gentemot hur de annars hade agerat eftersom de vet om att deras agerande iakttas. 

Detta leder till att resultaten av forskningen kanske inte överensstämmer helt med verkligheten. 

Däremot kan inte forskaren veta om att en ändring i beteende har ägt rum, såvida inte någon 

lyfter detta till forskaren, och bör därför lita på att det som observeras är en representation av 

verkligheten. Vidare, att vara sanningsenlig mot de som observeras kan leda till att ytterligare 

information kopplat till det som studeras lyfts av de observerade i syfte att hjälpa forskningen. 

Denna information hade kanske inte kommit fram om de observerade inte vetat om att de 

observerades eller varför de observerades.  

 Samtliga intervjuer var semistrukturerade vilket innebär att det fanns färdiga 

frågor och ämnen att ta upp under intervjun men att det fanns plats för potentiella följdfrågor 

och utveckling av idéer.6 Dessutom spelades samtliga intervjuer in med hjälp av en 

																																																								
3	Pripp, Oscar & Öhlander, Magnus. Observation, i Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.) Etnologiskt 
fältarbete. Lund: Studentlitteratur. 2011 s.120	
4	Repstad, Pål. Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 2007 s.41 
5 Repstad, Pål. 2007 s.41 
6	Denscombe, Martyn. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom  
samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 2009 s.234–235 	
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ljudinspelningsapplikation via en smartphone. I boken Etnologiskt fältarbete anser Eva 

Fägerborg att inspelningen av en intervju har fler fördelar än nackdelar eftersom forskaren riktar 

all sin fokus på vad informanten säger snarare än att dela fokus mellan informanten och att föra 

anteckningar.7 I anslutning till Vetenskapsrådets samtyckeskrav blev alla tre informanter 

tillfrågade om de skulle vilja avstå att bli inspelade innan intervjuerna påbörjades.8 Utöver 

samtyckeskravet har samtliga forskningsetiska krav från Vetenskapsrådet följts. De övriga tre 

kraven är: informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.9 Informations-

kravet uppnåddes genom tydlig information till VIS och samtliga informanter om denna uppsats 

och dess syfte. Denna uppsats är i linje med konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

eftersom de informanter vars önskan var att förbi anonyma har behandlats på ett konfidentiellt 

sätt samt att allt insamlat material enbart har använts till utformandet av denna uppsats. 

 Svaren på en intervju kan påverkas av den press som informanten kan känna av 

att bli inspelad. Därför är det viktigt att skapa en avslappnad atmosfär vilket leder till att 

informanten kan känna sig lugn och villig att svara på frågorna.10  

Både observationer och intervjuer har såväl positiva som negativa sidor men de 

positiva sidorna har ansetts överväga de negativa. De båda metoderna har varit de primära 

metoderna för att kunna undersöka det syfte uppsatt för uppsatsen. Trots att de observerade 

lektionerna inte kan stå som representativa för hela skolans undervisning anses observationerna 

i kombination med intervjuerna samt annat insamlat textbaserat material ha gett en tillräcklig 

mättnad för att ge en insikt i huruvida religionsundervisningen på VIS är konfessionell eller 

inte samt ge potentiella infallsvinklar till varför VIS kan ha en påverkan på sina elevers 

muslimska identitet. 

 

1.2.2 Materialredovisning  

Empirin har vuxit fram genom de observationer och intervjuer som har utförts på VIS och 

kompletterats av insamlat textbaserat material.  

 Tre intervjuer har ägt rum med målet att ge en djupare inblick i VIS och 

undervisningen som tar plats där. För dessa intervjuer valdes tre olika informanter ut. 

Informanterna var VIS:s rektor och grundare, den lärare inom religion vars lektioner 

																																																								
7 Fägerborg, Eva. Intervjuer, i Kaijser, & Öhlander, (red.) Etnologiskt fältarbete.  Lund: Studentlitteratur. 2011 
s.104	
8	Björkdahl Ordell, Susanne & Dimenäs, Jörgen, Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt 
förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Liber, Stockholm, 2007 s.26	
9	Björkdahl Ordell, & Dimenäs, 2007 s.26–27	
10	Denscombe, Martyn. 2009 s.255	
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observerades samt en lärare inom ämnet musik som tidigare jobbat på VIS. Syftet med att 

intervjua rektorn var att få en inblick i skolan samt målen skolan hade. Rektorn gick frivilligt 

med på att ha sitt riktiga namn i denna uppsats men eftersom de resterande informanterna valde 

att förhålla sig anonyma har valet gjorts att ge rektorn benämningen rektorn i denna uppsats 

med målet av en mer enhetlig och tydlig uppsats. Syftet med att intervjua den lärare vars 

lektioner observerades var för att upplysas om något som potentiellt missats under 

observationerna samt ta del av information och åsikter kring annan undervisning som sker på 

VIS. Med syftet av att anonymisera denna informant kommer hen att få benämningen läraren 

i denna uppsats. Den lärare som har jobbat på VIS men inte längre gör detta valdes för att ge 

perspektiv som en pågående anställd på skolan möjligtvis inte har. Denna informant kommer 

att få benämningen före detta läraren genom uppsatsens gång. Informanterna var 

’handplockade’ vilket innebär att ”…forskaren redan har en viss kännedom om de människor 

och företeelser som ska undersökas, och forskaren medvetet väljer vissa av dem eftersom det 

anses troligt att just dessa ger mest värdefulla data.”11 Intervjuguider går att finna i denna 

uppsats bilagor.   

Utöver observationer och intervjuer har annat textbaserat material analyserats för 

att få en djupare inblick och bättre grund att stå på vid tolkningar av den insamlade empirin. 

Det textbaserade materialet som analyserades var tidigare utförda prov inom islam, judendomen 

och kristendomen samt VIS:s hemsida. De tre olika proven jämfördes för att se likheter och 

skillnader i utformandet av frågorna och för att på så vis se om någon konfessionalism kunde 

noteras.  Proven var gjorda för årskurs fem och svaren skulle skrivas på valda rader i proven. 

Dessa prov är alla från den lärare som har observerats och är alla inom ämnet religion. Inga 

facit fanns tillgängliga för analysering av den orsaken att läraren ansåg att hen kunde svaren 

utantill och inte behövde svaren nedskrivna. Detta innebär att åtråvärda svar inte kunde tas med 

i analyseringen av dessa prov. VIS:s hemsida och dess innehåll har ändrats och därför har 

information från såväl det tidigare utförandet samt det nya utförandet använts.  

 

1.2.3 Avgränsningar och urval 

Vid insamlandet av tidigare forskning uppmärksammades ett behov av mer forskning om 

religiösa friskolor i Sverige. Detta motiverade skrivandet av denna uppsats eftersom 

																																																								
11	Denscombe, Martyn. 2009 s.37 
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aspirationen är att vidare forskning ska kunna använda denna uppsats som inspiration gällande 

frågeställningar och material.  

För denna uppsats var det enbart rimligt med en mindre mängd empiriskt material 

och att studera en religiös skola då den tid som fanns tillgänglig för utformandet av uppsatsen 

var begränsad. För att få ut så mycket av den begränsade empirin som möjligt har 

metodkombinationer bestående av observationer, intervjuer samt analysering av insamlat 

textbaserat material använts. ”När olika metoder ger data som är mer eller mindre 

överensstämmande kan forskaren känna sig mer övertygad i sitt antagande om att resultaten är 

riktiga.”12 Vidare kan resultat från olika metoder komplettera varandra och resultera i en mer 

fullständig bild.13 Kombinationen av observationer, intervjuer samt annat textbaserat material 

anses följaktligen ha gett en mättnad och en stabil grund för analysering och vidare forskning. 

   

1.3 Begreppsdefinitioner  

Två vanligt förekommande begrepp i denna uppsats är konfessionalism samt muslimsk identitet. 

Svenska Akademins ordbok definierar konfessionalism som ”	(strängt) fasthållande vid ett visst 

kyrkosamfunds troslära, (sträng) bekännelsetrohet.”14 Nationalencyklopedin definierar 

konfessionalism på ett snarlikt sätt som ”strängt fasthållande vid viss trosbekännelse.”15 I denna 

uppsats kommer termen konfessionalism definieras som favoritism eller prioritering av en 

religion.  

Nationalencyklopedin definierar identitet som ”självbild, medvetenhet om sig 

själv som en unik individ.”16 Muslimsk identitet kan därmed ses som att religionen islam och 

delaktigheten i religionen spelar en avgörande roll i individens identitetsskapande. I denna 

uppsats kommer begreppet muslimsk identitet användas som en indikator för att religionen 

islam spelar en avgörande faktor i individens identitetsskapande.  

 

																																																								
12	Denscombe, Martyn. 2009 s.152	
13	Denscombe, Martyn. 2009 s.152–153 	
14 Svenska akademins ordbok. Sökord: konfessionalism. Elektronisk resurs: 
http://www.saob.se/artikel/?seek=konfessionalism&pz=2#U_K1987_111169 Publicerad 1937. Hämtat 2017-03-
27 kl. 19:50 
15	Nationalencyklopedin. Sökord konfessionalism.(elektronisk) 
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/konfessionalism Hämtat 2015-01-27 
16	Nationalencyklopedin. Sökord identitet.(elektronisk) 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/identitet Hämtat 2017-07-25	
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1.4 Tidigare forskning  

1.4.1 Religiös konfessionalism inom skolväsendet 

Enligt skollagen om konfessionalism för friskolor som Sveriges Riksdag har gett ut så får inte 

undervisningen i skolan vara konfessionell. Den undervisning som finns utöver den ordinarie 

undervisningen får däremot ha konfessionella inslag i de fall den är frivillig.17  

 Religionsundervisningen som sker i Sverige kan klassificeras som kulturhistorisk 

av den orsaken att den är neutral och ska handla om religioner.18 Skiftningen som ledde till att 

religionsundervisningen skulle handla om religioner kom 1969 när ämnet kristendom blev 

religionskunskap.19 Något som särställer Sverige gentemot vissa andra europeiska länder är att 

man som elev inte kan välja att avstå från religionsundervisningen eftersom den ska vara icke-

konfessionell.20 

Jenny Berglund diskuterar termen ’icke-konfessionell’ inom skolväsendet i sitt 

avsnitt Muslimska friskolor i Norden och menar på att termen inte innebär att det inte finns 

någon plats i skolan för religion utan snarare att religiösa åskådningar ska presenteras på ett 

neutralt sätt i religionsundervisningen.21 Berglund bygger vidare på denna idé i sin bok 

Teaching Islam: Islamic Religious Education at Three Muslim Schools in Sweden där hon 

skriver att den svenska skolans syfte är att uppmuntra elever att finna sina identitet och för att 

nå detta mål ska inga specifika religiösa åskådningar prioriteras.22 Målet att låta eleverna finna 

sin identitet är i linje med skolans värdegrund där bland annat individens frihet tas upp.23 

I sin bok Faith in Schools? argumenterar Ian Macmullen för att friskolor inte ska 

erhålla statliga bidrag för att gynna elevernas eller föräldrarnas personliga intressen.24 Föräldrar 

har i enlighet med europakonventionen rätt att placera sina barn i vilken skola som de vill och 

eleven ska aldrig riskera att bli indoktrinerad.25 Detta innebär att såväl religiösa friskolor som 

kommunala skolor måste förhålla sig till de lagar och regler utsatta från Sverige Riksdag 

																																																								
17	Sveriges Riksdag. Skollag 1 kap. 7 § (2010:800). Elektronisk resurs: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800	Hämtat 2016-01-07  
18	Berglund, Jenny. Muslimska friskolor i Norden. i Berglund, Jenny & Larsson, Göran (red.). Religiösa friskolor 
i Sverige: historiska och nutida perspektiv. Lund: Studentlitteratur.  2007 s.85	
19	Berglund, Jenny Teaching Islam: Islamic Religious Education at Three Muslim Schools in Sweden. Uppsala 
Universitet. 2009 s.22	
20	Berglund, Jenny. 2007 s.86	
21	Berglund, Jenny. 2007 s.85	
22	Berglund, Jenny. 2009 s.22	
23	Skolverket. Värdegrund i förskola och skola. Elektronisk resurs: 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund Hämtad 2017-03-29	
24	MacMullen, Ian. Faith in Schools?. Princeton University Press. 2007 s. 16 
25	Berglund, Jenny. 2007 s.86 	



	 10	

gällande konfessionalism och följaktligen erbjuda objektiv och pluralistisk religions-

undervisning.26 

 

1.4.2 Muslimsk identitet  

I boken Muslims: their religious beliefs and practices kan det läsas att religion överlag, och 

särskilt islam, ses som en faktor som påverkar den bas som en person bygger sitt liv och sina 

tolkningsmönster på.27 Louise Ajagan-Lester bygger vidare på denna idé i sin rapport Etniska 

friskolor och mångkulturell utbildning: utkast för en diskussion genom att hävda att en persons 

identitet formas av praktiker och begrepp inom religion, skola och samhället.28  

 I sin bok For goodness sake: religious schools and education for democratic 

citizenry hävdar Walter Feinberg att religiositet binder samman människor och samhällen vilket 

lever vidare genom generationer.29 Robert Jackson knyter an till denna åsikt i sin bok 

Rethinking religious education and plurality: issues in diversity and pedagogy men anser utöver 

detta att ökat fokus på en religiös identitet kommer som en konsekvens av den sekularisering 

som följer med det moderna samhället.30  

 Den muslimska friskolan som Kristina Gustafsson observerade i avhandlingen 

Muslimsk skola, svenska villkor: konflikt, identitet & förhandling motiverade valet av en 

muslimsk identitet i skolan genom att argumentera för att samhället inte hade engagerat sig för 

att upprätthålla muslimska traditioner, vilket skapade en separering av muslimsk identitet och 

svensk identitet.31 Idealet av den muslimska identiteten kan ses i ett citat från en lärare som 

Gustafsson lyfter i sin bok där läraren anser att ”…om vi kunde lära våra barn religionen och 

hur man beter sig när man är muslim. Kanske skulle vi då kunna undvika att barnen blir 

kriminella…”32 Muslimska friskolor som har ett fokus på att fostra muslimska identiteter 

upplever ofta känslor av utanförskap då den stora delen av samhället agerar likgiltigt mot 

muslimska traditioner.33 

 

																																																								
26	Berglund, Jenny. 2007 s.86 	
27	Rippin, Andrew. Muslims: their religious beliefs and practices. 2. ed., rev. London: Routledge. 2001 s. 177			
28	Ajagan-Lester, Louis. Etniska friskolor och mångkulturell utbildning: utkast för en diskussion. i Utbildning i 
det mångkulturella samhället. Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet. 2001 s.129	
29	Feinberg, Walter. For goodness sake: religious schools and education for democratic citizenry. New York: 
Routledge. 2006:12	
30	Jackson, Robert. Rethinking religious education and plurality: issues in diversity and pedagogy. Routledge. 
2004 s.39	
31	Gustafsson, Kristina. Muslimsk skola, svenska villkor. Umeå: Boréa.  2004 s.180	
32	Gustafsson, Kristina. 2004 s.178	
33	Berglund, Jenny. 2009 s.29–30  
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1.5 Teoretisk utgångspunkt  

För att få en djupare förståelse för vad som påverkar en individs identitet i en social kontext har 

teorin om social identitet används i denna uppsats. Det var Henri Tajfel som ursprungligen 

formade denna teori. Teorin har sedan utvecklats med ett flertal andra forskare. Under 

analysdelen samt resultatdiskussionen kan en jämförelse mellan denna teori, resultaten och 

tidigare forskningen om muslimsk identitet hittas, med målet av att uppnå den del av uppsatsens 

syfte som berör VIS:s påverkan på dess elevers muslimska identitet.  

 Alexander S. Haslam definierar i sin artikel ”The social identity perspective 

today: an overview of its defining ideas” social identitet som individens känsla av tillhörighet 

till en viss social grupp.34 John C. Turner anser att den sociala identiteten bygger på de likheter 

som en individ har med resterande i gruppen.35 Utöver en känsla av tillhörighet får individen 

självkänsla och stolthet genom dessa grupper.36 Den grupp man känner tillhörighet till kallas 

inom-grupp37 medan den grupp man inte känner tillhörighet till kallas för utom-grupp38 och 

skapar därmed en tydlig distinktion mellan ’oss’ och ’dem’.39  

 Vid skapandet av en grupp har först en kategorisering tagit plats där gruppen blir 

definierad av det vi kan se hos gruppens medlemmar.40 Samma process tar plats vid 

kategoriseringen av ens egna inom-grupp.41 Efter vi har fått vår inom-grupp adapterar vi oss 

efter inom-gruppens identitet.42 Ett exempel på en sådan adaption som Saul McLeod tar upp i 

sin artikel ”Social Identity Theory” är att om en kategorisering av sig själv som en student har 

ägt rum så är sannolikheten stor att man börjar anpassa sin identitet och sitt beteende för att 

passa den bild av en student som man har för att i sin tur följa normen.43  

 I sin artikel ”An integrative Theory of Intergroup Conflict” belyser Tajfel och 

Turner att det som är signifikant med social identitet är att individer i vissa situationer inte 

																																																								
34	Haslam, Alexander S.et al. The social identity perspective today: an overview of its defining ideas. i Postmes, 
Tom & Branscombe, Nyla R. (red.), Rediscovering social identity: key readings in social phycology. New York: 
Psychology Press. 2010 s.342		
35	Turner, John C et al. Self and collective: cognition and social context. i Postmes, Tom & Branscombe, Nyla R. 
(red.), Rediscovering social identity: key readings in social phycology, New York: Psychology Press.2010	s.288	
36	McLeod, Saul. Social Identity Theory. Simply Psychology. Elektronisk resurs:  
www.simplypsychology.org/social-identity-theory.html	2008. Hämtad 2017-03-29 
37	Detta är en egen översättning av Tajfels terminologi som på engelska är ”in-group”. Mitt syfte med denna 
översättning är inte att revidera ursprungskällan utan enbart att göra det enklare för läsaren av denna uppsats 
med en svensk översättning.	
38	Likt föregående fotnot så är även detta en egen översättning av Tajfels terminologi med målet av att förenkla 
förståelsen av teorin. Den originella terminologin för detta begrepp är det engelska ordet ”out-group”.	
39	McLeod, Saul. Elektronisk resurs. 2008	
40	McLeod, Saul. Elektronisk resurs. 2008	
41	McLeod, Saul. Elektronisk resurs. 2008	
42	McLeod, Saul. Elektronisk resurs. 2008	
43	McLeod, Saul. Elektronisk resurs. 2008	
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agerar som de själva utan snarare som representativa för sin inom-grupp eller utifrån de 

relationer som hen har till medlemmar i sin inom-grupp.44 Vidare är det vanligt att utom-

gruppen identifieras som ett kollektiv snarare än att se till individerna inom gruppen.45  

Det sker ofta en favorisering av inom-gruppens beteende och utlåtanden.46 

Haslam bygger vidare på Tajfel och Turners teori om att en individ favoriserar sin inom-grupps 

beteende genom att hävda att en person inte bara vill hålla med sin gruppmedlem i ämnen 

relaterade till inom-gruppens sociala identitet utan även aktivt kommer vilja koordinera sitt 

beteende så det är i linje med resterande gruppmedlemmar.47 Ett sätt som en individ kan 

koordinera sitt beteende så att det är i linje med inom-gruppens beteende är genom att identifiera 

sin delade tro.48 Just delade åsikter om värden och tro har en bindande styrka i inom-gruppen 

eftersom subjektiva åsikter inte längre blir subjektiva utan snarare delade och objektiva åsikter 

inom gruppen.49 

 Huruvida en inom-grupp är prestigefull sker i jämförelse med andra grupper. Om 

det sker en positivt oförenlig jämförelse mellan inom-gruppen och en utom-grupp får inom-

gruppen en prestigefull status medan om en negativt oförenlig jämförelse tar plats leder detta 

till en icke-prestigefull status för inom-gruppen.50 Det är mycket svårt för en individ att lämna 

sin inom-grupp för en ny grupp då en känsla av svek till största sannolikhet uppstår.51  

 

2 Bakgrund 

2.1 Religiösa friskolor 

Religiösa friskolor lägger ofta till ämnen utöver de ordinarie ämnena.52 Förslag på sådana 

ämnen kan vara koranläsning, bibelundervisning eller arabiska.53 De tillvalda ämnena får inte 

ersätta den ordinarie religionsundervisningen och all undervisning måste ”svara mot de 

allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet.”54 

																																																								
44	Tajfel, Henri & Turner, John C. An integrative Theory of Intergroup Conflict. i Postmes, Tom. & Branscombe, 
Nyla R. (red.), Rediscovering social identity: key readings in social phycology, New York: Psychology Press. 
2010 s.175		
45	Tajfel, Henri & Turner, John C. 2010 s.175 	
46	Tajfel, Henri & Turner, John C. 2010 s.178	
47	Haslam, Alexander S. et al. 2010 s.350	
48	Haslam, Alexander S. et al. 2010 s.350 	
49	Haslam, Alexander S. et al. 2010 s.350 	
50	Tajfel, Henri & Turner, John C. 2010 s.181	
51	Tajfel, Henri & Turner, John C. 2010 s.176	
52 Berglund, Jenny. 2007 s.89	
53	Berglund, Jenny. 2007 s.89 	
54	Berglund, Jenny. 2007 s.89	
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 Det var under ett antal år före 1992 års skolreform olagligt att bedriva en religiös 

friskola i Sverige men idag finns det judiska, kristna samt muslimska friskolor.55 I sin 

avhandling Muslimsk skola, svenska villkor nämner Gustafsson att de huvudsakliga 

anledningarna till valet av en religiös friskola är god moral samt kontroll.56 I motsättning till 

detta lyfter Feinberg de orosmoln som många föräldrar har gällande att placera sina barn i en 

religiös friskola. Ett av dessa bekymmer är att religiösa friskolor stoppar inlärning av 

källkritik.57 Feinberg tar å andra sidan upp att religiösa traditioner ger en bra grund till kritiska 

reflektioner och kan därmed generera en positiv bild på den religiösa undervisningen som kan 

ta plats på en religiös friskola.58 

 Att definiera en muslimsk friskola är något som Gustafsson problematiserar 

eftersom det finns många olika sätt att se och utöva islam och därmed kan olika religiösa 

friskolor skilja sig enormt från varandra.59 Detta ämne berörs även i Elisabeth Gerles bok 

Mångkulturalism för vem? där Gerle lyfter de olika anledningarna till varför muslimska 

friskolor bedrivs. Gerle menar att även om det finns muslimska friskolor som drivs av religiösa 

och kulturella skäl är motivationen för skapandet av dessa religiösa friskolor mestadels 

integrering i samhället.60 Samtidigt som integrering är en anledning till varför muslimska 

friskolor drivs menar andra på att integrering in i det nya landet är en anledning till varför 

muslimska friskolor inte ska drivas.61 

 

2.2 Växjö Islamiska Skola 

VIS är en F-6 skola med cirka 200 elever och är lokaliserad i Växjö.62 På VIS:s hemsida går 

det att läsa en motivering till skolans muslimska profil som lyder: ”Att förstå sin religion och 

kultur skapar en stolthet och en trygghet hos individen. Den är nödvändig för att kunna vara 

öppen mot samhället samt överbrygga eventuella motsättningar.”63 

 Utöver den obligatoriska undervisningen har VIS tre stycken profilämnen och 

dessa är islam, koranen och arabiska.64 Samtliga profilämnen är frivilliga för eleverna att delta 

																																																								
55	Berglund, Jenny. 2007 s.85	
56	Gustafsson, Kristina. 2004 s.152	
57	Feinberg, Walter. 2006 s.45	
58	Feinberg, Walter. 2006 s.95	
59	Gustafsson, Kristina. 2004 s.42–43 
60	Gerle, Elisabeth. Mångkulturalism för vem?: debatten om muslimska och kristna friskolor blottlägger 
värdekonflikter i det svenska samhället : [om Sverige i förändring]. Nora: Nya Doxa. 1999 s.41	
61	Gerle, Elisabeth. 1999 s.41	
62	Växjö islamiska skolas hemsida. Hämtat 2017-03-29	
63	Växjö islamiska skolas hemsida. Hämtat 2017-03-29 	
64	Intervju med rektorn. 2015-07-13	



	 14	

i.65 Enligt VIS:s hemsida vill skolan även lägga fokus på ”Extra stöd i det svenska språket, att 

värna den muslimska identiteten, integrering av individen i det svenska samhället, 

modersmålsträning, trygghet och värdegrundsarbete.”66 

 Enligt rektorn spelar det ingen roll om eleverna är shia eller sunni av den orsaken 

att det inte finns något krav på att eleverna ska ha en särskild religion eller religiös inriktning 

för att studera på skolan.67 

 

3 Resultat 

3.1 Konfessionalism samt religiös utövning i Växjö Islamiska Skola  

”Alltså förutom att de var och bad och att de läste de här ämnena så kan jag inte säga att de 

betedde sig på något annorlunda sätt så. På de vanliga lektionerna då var det ju svensk skola”.68 

Detta citat är från den före detta läraren i musik på VIS. Hen anser att den ordinarie 

undervisningen på VIS inte innehåller ”religiösa grejer” men påpekar att eleverna vid ett tillfälle 

fått öva på en nasheed69 som eleverna annars hade jobbat med i ett av profilämnena och som 

skulle framföras på skolavslutningen.70 Vid observationer på VIS ekade ljudet från trummor 

och andra instrument i korridorerna.71 Musiklektionerna har tidigare upplevts som 

problematiska av elever eller föräldrar som inte vill att sitt barn ska vara med på 

musiklektionerna eftersom det inom vissa inriktningar i islam är förbjudet att lyssna på musik. 

När dessa problem uppstått har rektorn hänvisat till läroplanen och poängterat att de är i Sverige 

och att det inte är något fel att gå på musikundervisningen eftersom man inom islam alltid ska 

göra så gott man kan.72 Den före detta läraren berättade under intervjun att hen har fått höra av 

några av de yngre eleverna att musik är ”haram” och att elever har haft lite svårt att veta hur de 

ska förhålla sig till musiken men att det alltid snabbt gick över.73 

 Under observationstiden var det främst religionen islam som stod på schemat för 

årskurs fem. Ämnen som profeten Muhammed, de fem grundpelarna och viktiga högtider togs 

bland annat upp under genomgångarna. Eleverna fick även uppgiften att skriva en 

																																																								
65	Intervju med rektorn. 2015-07-13	
66	Växjö islamiska skolas hemsida. Hämtat 2017-03-29	
67	Intervju med rektorn. 2015-07-13 	
68	Intervju med den före detta läraren. 2016-08-09	
69	Arabisk vokalmusik, ofta med trossatser från islam samt ofta a cappella.	 
70	Intervju med den före detta läraren. 2016-08-09	
71	Fältanteckningar 2015-01-15 	
72	Intervju med rektorn. 2015-07-13 	
73	Intervju med den före detta läraren. 2016-08-09 	
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sammanfattning av hur det kan vara att leva som muslim i dagens samhälle. Eleverna i årskurs 

sex berörde buddhismen, asatron samt förberedelse inför nationella proven. I kursplanen för 

religion i årskurs fyra till sex står det att kristendomens betydelse för det svenska samhället ska 

betonas.74 Vid frågan om hur detta mål i kursplanen berörs på VIS berättade läraren att 

kristendomen behandlas lika mycket som alla de andra religionerna och att alla kunskapskrav 

levs upp till i undervisningen.75 

 Något som genomsyrade alla observationer på de olika lektionerna var 

jämförandet mellan olika religioner. I såväl årskurs fem som årskurs sex utfördes majoriteten 

av jämförelserna med islam som utgångspunkt.76 Läraren hävdar att jämförelser med islam är 

ett bra metodval då det blir enklare för eleverna att förstå. Ett exempel som läraren delade med 

sig av var att det hade underlättat för läraren att förklara vad kosher mat är genom att jämföra 

det med halal i islam.77 Vidare motiverade läraren sitt val av jämförelse genom att referera till 

lgr11 där det står att jämförelser mellan olika religioner ska utföras.78 Den före detta läraren i 

musik tyckte också att det var enklare att undervisa när hen kopplade undervisningen till 

elevernas erfarenheter.79 

Ett exempel på jämförelser i årskurs sex var när eleverna och läraren började 

jämföra demonen Mara som försökte störa Buddha när han mediterade till djävulen Iblis inom 

islam.80 Ett tillfälle där det inte skedde en jämförelse med islam var under en diskussion om 

skapelseberättelsen inom kristendomen i årskurs fem varav ormen i lustgården jämfördes med 

ormen i skapelseberättelsen inom judendomen.81 Läraren har fått känslan av att eleverna är 

nyfikna på de andra religionerna och att de gärna vill lära sig om dem då eleverna oftast enbart 

har tidigare kunskaper inom islam. Under alla sina år på VIS har läraren aldrig märkt av en 

ovilja eller ett ointresse från eleverna gällande att lära sig om andra religioner än islam.82 

 Det var tydligt att läraren hade förväntningar på att eleverna redan visste mycket 

om islam och eleverna kopplade vid ett flertal gånger ämnet till personliga erfarenheter och 

tidigare kunskaper.83 Det skedde att eleverna vid ett flertal tillfällen sa terminologi kopplat till 

																																																								
74	Skolverket. Kursplan Religionskunskap årskurs 4–6. Elektronisk resurs: https://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/religionskunskap . Hämtat 2015-02-02 
75	Intervju med läraren. 2015-01-19 	
76	Fältanteckningar 2015-04-23, Fältanteckningar 2015-04-30		
77	Intervju med läraren. 2015-01-19 	
78	Intervju med läraren. 2015-01-19	
79	Intervju med den före detta läraren. 2016-08-09 	
80	Fältanteckningar 2015-01-15	
81	Fältanteckningar 2015-04-30 	
82	Intervju med läraren. 2015-01-19 	
83	Fältanteckningar 2015-01-15	
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islam på arabiska istället för på svenska och försökte lära läraren dessa ord på arabiska. Läraren 

visade intresse men rättade eleverna och hänvisade till den svenska översättningen.84 Ett 

exempel på en sådan situation var när läraren i sin föreläsning pratade om att synda. Det uppstod 

förvirring och ett flertal elever försökte förstå vad ”synda” innebar och en elev frågade "Är det 

inte haram?". Läraren förklarade att synda var den svenska översättningen och la vikt på att 

eleverna skulle kunna orden på svenska.85  

 Ännu ett exempel på en rättelse som skedde i årskurs fem tog plats under ett 

grupparbete. En av grupperna hade skrivit "Keep calm and love Allah" på sin plansch om islam. 

Dessa elever fick kritik av läraren som poängterade att detta uttalande inte var fakta utan snarare 

en åsikt som därmed inte fick vara med på planschen och som eleverna sedan tog bort. En annan 

grupp fick en liknande kommentar av läraren eftersom denna grupp hade ritat ett hjärta efter 

ordet "Ramadan" och fick ta bort hjärtat från sin plansch.86 

 Tidigare prov inom kristendomen, judendomen samt islam med årskurs fem som 

målgrupp har getts tillgång till. Överlag hade alla proven generella frågor som berörde de 

övergripande områdena i den specifika religionen som provet berörde. Det rörde sig om frågor 

gällande högtider, berättelser inom religionen med mera. Flera av frågorna var liknande i 

utformandet förutom vissa detaljer som var specifika för den berörda religionen. Däremot 

kunde några skillnader märkas mellan proven och det var provet om islam som stod ut. Både 

provet inom kristendomen och provet inom judendomen hade endast en eller högst två rader 

per fråga för eleverna att svara på medan provet inom islam hade betydligt fler rader per fråga 

tillgängliga för svar. Detta även om frågorna var snarlika på alla proven med enbart små 

skillnader i terminologi. Ett exempel på detta var frågorna som berörde berättelser inom 

respektive religion. I provet om kristendomen och i provet om judendomen hade frågorna "vilka 

kristna berättelser känner du till?" samt "vilka judiska berättelser känner du till?" endast varsin 

rad för eleverna att svara på. Däremot hade den liknande frågan på provet inom islam "skriv 

någon berättelse du känner till i islam" sex rader för eleverna att svara på även om eleverna i 

provet om islam endast behövde berätta om en berättelse medan eleverna på de andra proven 

inte hade ett tak på antalet berättelser de skulle ta upp. Liknande på frågan om högtider och 

ceremonier fick eleverna endast en rad på sig i både provet inom kristendomen och judendomen 

men fyra rader på sig på provet inom islam.  

																																																								
84	Fältanteckningar 2015-04-23	
85	Fältanteckningar 2015-04-30 	
86	Fältanteckningar 2015-03-19	
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 De högtider som firas på VIS är avslutandet av Ramadan och Hajj.87 Om någon 

av dessa högtider infaller på en vardag stängs all verksamhet och de inställda lektionerna 

kompenseras med nya lektionstimmar vid ett annat tillfälle.88 Den religiösa utövningen som tar 

plats på skolan är en bön. Bönen, salat-ul-Zuhr, sker en gång per dag runt klockan 12 och sker 

i samband med lunchrasten så att den inte ska krocka med ordinarie lektioner. Bönen är en 

guidad bön vilket innebär att det finns en vuxen närvarande som lär eleverna hur de ska be.89  

 

3.2 Elevernas muslimska identitet 

Just bevarandet av den muslimska identiteten går att finna genomgående på VIS:s hemsida och 

är listat på hemsidan som något som skolan lägger tyngdpunkt på.90 Rektorn för VIS definierar 

muslimsk identitet som kännedom och respekt för religionen islam. Även kännedom om 

historier inom islam och profeten Muhammed och hans vänner är av stor vikt i den muslimska 

identiteten. Utöver detta anser rektorn att de islamska traditionerna är en del av den muslimska 

identiteten.91 Utifrån rektorns svar kan det ses att kunskap och samhörighet till religionen islam 

är viktigt för att ha en muslimsk identitet. Rektorn för VIS motiverade sitt val av att öppna 

skolan genom att förtydliga att det inte är något fel med de kommunala skolorna men att VIS 

kan komplimentera genom att påminna sina elever om deras traditioner och religion. Detta är 

något rektorn anser att många föräldrar upplever en saknad av i kommunala skolor.92 Vidare 

anser rektorn att känslan av acceptans för islam samt känslan av acceptans för att vara muslim 

är viktiga faktorer för integrering då eleverna kan känna en stolthet i att vara sig själva och att 

vara muslimer.93 Skolan använder sig av sina tre profilämnen, arabiska, koranen samt islam, 

för att lära ut djupare information om islam till sina elever.94 Dessa profilämnen är frivilliga 

och det krävs en signatur från vardera förälder för att eleven ska få studera dessa ämnen.  

 En koppling mellan islamska traditioner och den muslimska identiteten har 

etablerats på VIS genom att rektorn hävdar att islamska traditionerna är en del av den 

muslimska identiteten.95 Vidare anser rektorn för VIS att skolan hjälper eleverna genom att visa 

dem att islam är något gott och att det inte är något fel med att vara muslim. Dessutom anser 

																																																								
87	Intervju med rektorn. 2015-07-13 	
88	Intervju med rektorn. 2015-07-13	
89	Intervju med rektorn. 2015-07-13	
90	Växjö islamiska skolas hemsida. Hämtat 2015-08-27 	
91	Intervju med rektorn 2015-07-13 
92	Intervju med rektorn. 2015-07-13	
93	Intervju med rektorn. 2015-07-13	
94	Intervju med rektorn. 2015-07-13	
95	Intervju med rektorn. 2015-07-13 
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rektorn att gapet mellan generationer minskar när det finns kännedom och respekt för islam.96 

Däremot ryktades det på VIS om problematik för vissa av eleverna som slutat på VIS och 

studerat vidare på en kommunal skola eftersom vissa av de kristna eleverna, enligt ryktet, inte 

hade samma kunskap om islam som eleverna som studerat på VIS hade och börjat bråka med 

dem.97 

Den före detta läraren anser att grupptryck kan ha en påverkan på elevernas 

religiositet eftersom många av eleverna umgås efter skolan. Skulle några av de mer 

inflytelserika barnen vara väldigt religiösa kan det potentiellt ha en påverkan på eleverna i den 

klassen.98 Utöver detta anser den före detta läraren att det sker en naturlig påverkan på elever 

som väljer en religiös skola, oavsett religion eller inriktning, eftersom omgivningen influerar 

eleverna.99 VIS:s korridorsväggar var prydda med bilder på moskéer och andra konstverk 

kopplade till islam. I ett av klassrummen hängde det ett korancitat inramat på väggen.100 Den 

före detta läraren hävdar att ingen särskild påverkan på elevernas religiositet sker specifikt på 

VIS i jämförelse med andra religiösa friskolor.101  

Läraren på VIS har vid ett flertal tillfällen fått höra kritik och fördomar från 

individer utanför skolan om kvinnliga lärare på skolan och att de måste bära en slöja eller vara 

muslim för att jobba på VIS även om ett sådant krav inte finns.102 Genom de observationer som 

har tagit plats på VIS i syfte att samla empiri till denna uppsats kunde det noteras att ett flertal 

kvinnliga lärare inte bar slöja.  

I sin beskrivning av profilämnet koranen på VIS:s hemsida går det att läsa att 

reflektering kring innebörden av det som står i koranen tas upp inom profilämnet vilket kan 

stärka elevernas identitet eftersom "... levnadssätt och förhållningsregler gentemot andra står i 

fokus.”103 Denna distinktion mellan muslimer och "andra" etablerar en muslimsk identitet och 

ett vi-och-dem tänk. Ett annat tillfälle där en distinktion mellan muslimer och icke-muslimer 

etablerats går att finna under beskrivningen av profilämnet islam på VIS:s hemsida. Här stod 

det att syftet med profilämnet islam var att skapa goda medborgare som kan förbättra samhället 

för såväl muslimer som icke-muslimer.104 

																																																								
96	Intervju med rektorn. 2015-07-13	
97	Intervju med den före detta läraren. 2016-08-09	
98	Intervju med den före detta läraren. 2016-08-09	
99	Intervju med den före detta läraren. 2016-08-09 	
100	Fältanteckningar 2015-01-07 
101	Intervju med den före detta läraren. 2016-08-09	
102	Intervju med läraren. 2015-01-19	
103	Växjö islamiska skolas hemsida. Hämtat 2015-08-27 	
104	Växjö islamiska skolas hemsida. Hämtat 2015-08-27	
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 Enligt läraren sker undervisningen utifrån svenska regler men elevernas 

muslimska identitet tas i åtanke vid utformningen av lektionerna.105 Ett exempel på detta är att 

eleverna delas upp när de ska simma så att tjejerna åker en gång och killarna åker en annan 

gång och hänsyn till religionen ligger i fokus.106 Ett annat exempel på hur elevernas religion 

och muslimska identitet har tagits i åtanke är att eleverna har fått måla bilder på stenen i Kaba 

istället för att måla påskharen vid påsk.107  

 

4 Analys  

4.1 Konfessionalism samt religiös utövning i Växjö Islamiska Skola 

Som tidigare nämnt kunde jämförelser med islam observeras under religionslektionerna vid ett 

flertal tillfällen. Valet av att använda islam som utgångspunkt vid jämförelser med andra 

religioner motiverades av läraren genom att hen betonade påtagligheten som uppstod för 

eleverna vilket i sin tur leder till enklare inlärning och förståelse. Utöver detta refererade läraren 

till lgr11 för att stödja sitt metodval.108 I sitt avsnitt Muslimska friskolor i Norden definierar 

Berglund termen icke-konfessionell inom skolväsendet som en neutral presentation av religiösa 

åskådningar snarare än en total distansering från religioner.109 Vidare menar Berglund att elever 

ska erbjudas objektiv och pluralistisk religionsundervisning oavsett vilken skola hen går på.110 

Det är tänkbart att lärarens metodval gagnar elevernas inlärning och förståelse för nya 

livsåskådningar men det är viktigt att vara kritisk till hur långt detta metodval får gå.  

 Religionsundervisningen i Sverige ska vara icke-konfessionell.111 Analysen av 

proven inom islam, kristendomen och judendomen visade på ett ökat antal rader för svar på 

provet inom islam. Detta trots att frågorna mellan de olika religionerna var likartade. Eftersom 

proven är kopplade till undervisningen anses proven falla under samma lag om 

konfessionalism. Möjligheten till att ge mer utvecklade svar kan signalera att eleverna förväntas 

kunna mer om islam än om kristendomen eller judendomen.  

 Vid tillfällen där problem uppstod i samband med att en eller flera föräldrar inte 

ville att barn skulle vara med på musiklektionerna refererade rektorn till läroplanen och 
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poängterade att eleverna studerar på en svensk skola vilket innebär att musikundervisningen är 

en del av deras obligatoriska undervisning.112 Den före detta läraren hävdar att 

musikundervisningen inte hade religiösa inslag men att eleverna vid ett tillfälle inför 

skolavslutningen fick öva på en nasheed som eleverna tidigare övat på under ett av 

profilämnena.113 Ingen undervisning får vara konfessionell men tilläggsämnen utöver ordinarie 

undervisning får ha konfessionella inslag om den är frivillig.114 Utifall låten som eleverna övade 

hade konfessionella inslag i sig skulle det innebära att denna lektion hade religiöst 

konfessionella inslag. Frågan om huruvida denna minimala nivå av konfessionella inslag i 

undervisningen är acceptabel uppstår eftersom samma problematik skulle uppstå varje gång en 

klass skulle exempelvis öva på låten Sankta Lucia för ett Luciafirande där även denna låt har 

religiösa inslag. Gränsdragande gällande religiösa inslag i låtar och huruvida de ska räknas som 

konfessionella och därmed förbjudna under ordinarie undervisning är en problematisk uppgift 

som denna uppsats inte kommer att gå in på djupet på, utan tjänar syftet av att bidra med en 

pusselbit till den större bilden av undervisningen och potentiell konfessionalism på VIS. Detta 

exempel visar att religiösa inslag kan ske under fler ämnen än under religionsundervisningen 

och belyser vikten av att all undervisning ska vara icke-konfessionell.115 

 En anledning till varför vissa föräldrar väljer att inte placera sitt barn i en religiös 

friskola är för att de är oroliga för att religiösa friskolor stoppar inlärningen av källkritik.116 I 

motsättning hävdar Feinberg att religiösa traditioner ger en god grund för kritiska 

reflektioner.117 Under ett observationstillfälle fick vissa elever en påminnelse gällande att skilja 

mellan fakta och känslor genom att eleverna inte fick måla ett hjärta vid ordet ”Ramadan” på 

sin plansch.118 Att läraren valde att poängtera vikten av att skilja fakta från åsikter är ett sätt att 

lära ut källkritik samt få eleverna att kritiskt reflektera över vad som räknas som fakta i 

förhållande till islam. Vidare signalerar påminnelsen att det är fakta som är av vikt under 

lektionstid, inte elevernas åsikter. Detta är i linje med den skiftning som skedde 1969 när 

religionsundervisningen skulle handla om en religion och följaktligen förhålla sig neutral till 

den.119 
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 Till skillnad från de flesta kommunala skolor firar VIS två religiösa högtider 

kopplade till islam. Utöver detta sker en guidad bön varje skoldag. Firandet av högtiderna kunde 

påverka ordinarie undervisning i det hänseendet att lektioner kunde ställas in för att tas igen vid 

ett senare skede.120 Tillvalda religiösa inslag får inte ersätta ordinarie undervisning.121  Då 

bönen sker under rasten och är frivillig har den ingen påverkan på ordinarie undervisning. 

Utöver detta bör inte firandet av religiösa högtider ses som konfessionella inslag av den orsak 

att det inte sker under lektionstid och eventuell inställd lektionstid tas igen likt det gör i 

kommunala skolor där elever får ledigt för religiösa högtider så som påsk och jul.   

 

4.2 Elevernas muslimska identitet  

VIS vill bevara sina elevers muslimska identiteter.122 För att eleverna ska kunna uppnå och 

bevara en muslimsk identitet ska eleverna kunna islamska traditioner och profilämnena är 

skolans metod för att lära ut dessa.123 Den muslimska identiteten nämns under beskrivningen 

för profilämnena koranen och islam där eleverna ska få lära sig om levnadssätt för såväl 

muslimer som icke-muslimer och hur de kan bli bättre medlemmar i samhället.124 Paralleller 

går att dras till den muslimska friskola som Gustafsson observerade i sin avhandling Muslimsk 

skola, svenska villkor där anledningen till att skolan etablerades var på grund av att samhället 

inte hade engagerat sig i att upprätthålla den muslimska identiteten vilket i sin tur ledde till två 

grupperingar varav ena gruppen var muslimer och den andra svenskar.125 På både VIS och den 

muslimska friskolan i Gustafssons avhandling sker en distinktion mellan muslimer och icke-

muslimer alternativt svenskar vilket kan ses som inom-gruppen och utom-gruppen. Vid dessa 

grupperingar sker en tydlig separering mellan ’oss’ och ’dem’.126 

 Muslimska friskolor, likt VIS, som väljer att ha ett fokus på att fostra muslimska 

identiteter kan uppleva känslor av utanförskap.127 Många gånger är perspektivet på utom-

gruppen, i detta fall muslimska friskolor, fokuserat på att se dem som ett kollektiv snarare än 

att se till individerna inom gruppen.128 Om den större delen av samhället skulle ses som ett 

kollektiv vars åsikter inte är i linje med den muslimska friskolans är känslor av utanförskap hos 
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dessa skolor förståeliga. Eftersom muslimska friskolor utgör en minoritet gentemot kommunala 

skolor i Sverige kan detta leda till en icke-prestigefull status för skolan som följd av att en 

negativ oförenlig jämförelse har ägt rum.129 Detta kan leda till fördomar, orosmoln och 

nedvärderingar.  

Rektorn anser att känslan av acceptans för elevernas religion är viktig för 

integreringen eftersom eleverna kan känna en stolthet i att vara sig själva och att vara 

muslimer.130 Integrering i samhället är en motivering för såväl individer som anser att religiösa 

friskolor är något negativt som för individer som anser att religiösa friskolor är positivt.131 

Integrering nämns ofta som en anledning till varför en religiös skola etableras.132 Religiösa 

friskolor kan dock skilja sig något oerhört från varandra av den orsaken att det finns olika 

inriktningar och åsikter inom en religion.133  Acceptansen för religion och stoltheten som 

medföljer acceptansen har kopplingar till teorin om social identitet. Turner anser att den sociala 

identiteten frodas på de likheter som individerna i en grupp har.134 Med den sociala identiteten 

tillkommer en känsla av tillhörighet och självkänsla.135 Vidare hävdar Feinberg att religiositet 

har en tendens att binda samman människor.136 Utifall eleverna på skolan identifierar sig som 

en del av en grupp bestående av muslimer kommer troligtvis eleverna känna en känsla av 

tillhörighet och självkänsla på skolan eftersom de umgås med andra liknande individer som vill 

upprätthålla den muslimska identiteten. Utöver detta kategoriseras grupper efter tillhörighet.137 

En individ i en grupp vill ha ett liknande beteende som de övriga i gruppen.138 Med 

förutsättningen att muslimer på skolan skulle vara en grupp kan valet av upprätthållandet av 

elevernas muslimska identitet ses som en metod för att få gemensamma beteenden och åsikter. 

Behovet av att ha ett liknande beteende som de övriga i sin grupp är något som den före detta 

läraren noterade på VIS. Hen ansåg att grupptryck kunde ha en påverkan på en elevs religiositet 

ifall några av de inflytelserika eleverna skulle vara öppna med sin religiositet.139 Skolans syfte 

är att uppmuntra elever att finna sin identitet men ingen specifik religion ska prioriteras.140 
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5 Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion och Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på huruvida religiös konfessionalism kan observeras 

under ordinarie undervisning på VIS samt på vilka sätt VIS kan ha en påverkan på sina elevers 

religiösa identitet. Med hjälp av observationer, intervjuer och annat insamlat material med 

kopplingar och jämförelser till tidigare forskning och teorin om social identitet är avsikten att 

följande frågor ska besvaras: 

1. Hur behandlas islam i kontrast till andra religioner under religionslektioner på VIS? 

2. Hur förhåller sig VIS till den lag kring religiös konfessionalism Sveriges Riksdag 

har fastställt för friskolor i Sverige?  

3. På vilka sätt kan VIS, med utgångspunkt i teorin om social identitet, ha en påverkan 

på sina elevers muslimska identitet?  

 

Vid ett flertal observationstillfällen kunde islam som utgångspunkt vid jämförelser mellan olika 

religioner observeras. Under religionsundervisningen ska religioner få en neutral 

presentation.141 Som tidigare nämnt är det viktigt att vara kritisk mot hur mycket 

undervisningsmetodvalet att ha islam som utgångspunkt för jämförelser får användas innan det 

signalerar en favoritism av religionen. Skulle undervisningsmetoden överskrida en märkbar 

nivå kan detta signalera en favoritism av religionen och följaktligen inte vara i linje med den 

önskvärda neutrala presentationen av religionen. Detta även om det inte direkt uttalas att islam 

är förstahandsvalet kan det framstå så genom en kontinuerlig påminnelse och jämförelse med 

religionen. Detta innebär inte att religionsundervisningen per automatik är icke-pluralistisk men 

orosmoln gällande metodvalet och repetitionen av detta metodval väcker kopplingar till en 

känsla av indirekta, och möjligen omedvetna, konfessionella inslag. Utifall valet av islam som 

utgångspunkt bevisligen underlättar inlärningsprocessen för eleverna på VIS kan detta 

metodval ses som något positivt. Vidare går det att argumentera för att lektionerna förhåller sig 

objektiva och pluralistiska då en direkt favorisering av en religion inte har uttalats under 

observationstiden. Däremot kan gränsen för hur mycket en religion kan väljas som 

utgångspunkt innan det upplevs konfessionellt diskuteras. 

 Eleverna fick möjligheten att ge mer utvecklade svar på provet om islam i 

jämförelse med de två övriga proven om kristendomen och judendomen. Likt det ovannämnda 

undervisningsmetodvalet uppkommer frågan om detta är ett omedvetet val där läraren enbart 
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ville att eleverna skulle få en chans att skriva ner allt de vet eller om valet av möjlighet till 

utökat svar indikerar ett indirekt konfessionellt inslag och antydan på en förväntad expanderad 

kunskap inom ämnet islam i jämförelse med kristendomen och judendomen. 

 Det kan noteras att islam får större utrymme under religionsundervisningen. Det 

kan vara, som läraren anser, ett metodval med syftet att underlätta elevernas förståelse.142 

Jämförelserna kan leda till ett tankesätt vari den huvudsakliga religionen islam framhävs och 

därefter de övriga religionerna. Å andra sidan ska jämförelser mellan olika religioner göras i 

undervisningen och undervisningen handlar fortfarande om de olika religionerna och är uttalat 

neutral.143  

 Ingen undervisning får vara konfessionell men tilläggsämnen utöver ordinarie 

undervisning får ha konfessionella inslag om den är frivillig.144 Angående hur VIS förhåller sig 

till denna lag som Sveriges riksdag har fastställt anser jag att VIS, kanske omedvetet, har vissa 

konfessionella inslag i sin ordinarie undervisning men arbetar mot att inte ha det. Denna slutsats 

baseras på observationer som visat ett repetitivt metodval av islam som utgångspunkt vid 

jämförelser, analysen av de tidigare proven samt den observerade påminnelsen av källkritik. 

Medan de två förstnämnda stödjer slutsatsen av att det sker konfessionella inslag i ordinarie 

undervisning på VIS visar användandet av källkritik och separeringen av fakta och känslor en 

vilja till att ha objektiv och neutral undervisning.   

 Genom att lära ut islamska traditioner vill VIS bevara deras elevers muslimska 

identitet.145 Genom intervjun med rektorn samt VIS:s hemsida kunde ett ’vi’ och ’dem’ tänk 

noteras varav inom-guppen var muslimer och utom-gruppen var icke-muslimer. Däremot är det 

inte bara skolan som har en påverkan på elevernas religiösa identitet utan även de andra 

eleverna på skolan.146 Religion har en tendens att binda samman människor och genom likheter 

med andra människor blomstrar sociala identiteter.147 Genom skolan, andra elever och den 

sociala grupp eleverna är i får de en känsla av tillhörighet och självkänsla.148 Eftersom man ofta 

vill anpassa sitt beteende så att det är i linje med de övriga i gruppen är sannolikheten stor att 

VIS uppfyller sitt mål av att bevara sina elevers muslimska identitet.149  
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Sammanfattningsvis kan det noteras att islam fick större utrymme än andra 

religioner under religionslektionerna den tid som observationerna tog plats. Utöver detta 

skedde, potentiellt omedvetna, konfessionella inslag i den obligatoriska undervisningen i form 

av metodval och eventuella förväntningar på större kunskap inom islam. Eftersom individer vill 

anpassa sina beteenden och åsikter så att de liknar gruppens kan VIS ha en påverkan på 

elevernas muslimska identitet om eleverna på VIS identifierar sig som en del av skolans inom-

grupp.150 

De olika sätt som elevernas muslimska identiteter påverkas av VIS är 

profilämnena, viljan att anpassa sig till sin inom-grupp och konfessionella inslag under 

ordinarie undervisning. 

 

5.2 Vidare forskning  

Denna uppsats har som aspiration att kunna ligga till grund för, samt inspirera andra till att 

forska kring religiösa friskolor. Religiösa friskolor är ett aktuellt ämne och det finns ett behov 

för vidare forskning. Med tillgång till mer forskning kan en ovetenskaplig debatt grundad på 

fördomar undvikas. Denna studie skedde under en relativt kort period och har haft fokus på en 

religiös friskola. Trots den begränsade empirin är förhoppningen att denna uppsats kan ses som 

en förstudie att bygga vidare på.  

Det hade varit av intresse att se en studie som pågick under en längre period och 

möjligtvis med flera religiösa friskolor. Likheter och skillnader mellan religiösa friskolor med 

olika religioner i sin profil eller mellan religiösa friskolor och kommunala skolor hade även 

kunnat studeras.   

 Ett spännande ämne för diskussion som uppkom i skapandet av denna uppsats var 

gränsen för konfessionalism samt hur många gånger en religion kunde refereras till innan det 

kunde räknas som konfessionellt. Detta hade kunnat lägga grunden till underhållande och 

mycket viktig forskning. 

 

6 Didaktisk reflektion  
Även om mitt ämnesval inte berör vad som ska undervisas berör den hur 

religionsundervisningen ska utföras. Vid en snabb överblick på debatter gällande 

konfessionalism i skolan är det ofta religiösa friskolor som är i strålkastarnas ljus. Det är 

																																																								
150	Haslam, Alexander S. et al. 2010 s.350	



	 26	

däremot viktigt att komma ihåg att all undervisning, vare sig på friskola eller kommunal skola, 

ska vara icke-konfessionell.151 Denna uppsats tjänar syftet av att ta upp vikten av 

konfessionalism samt den påverkan en skola kan ha på sina elever. Därmed är denna uppsats 

av relevans för alla som jobbar inom skolan. Jag hoppas att lärare som läser denna uppsats ska 

ta sig tid och reflektera över sin egen undervisning och om deras åsikter och eventuella 

trosuppfattningar lyser igenom under lektionstid. Via reflektering över sin egen undervisning 

kan nya metoder och tillvägagångssätt för undervisningen komma fram och således leda till att 

potentiella medvetna konfessionella inslag försvinner från den obligatoriska undervisningen.  
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Egen empiri  
Fältanteckningar 2015-01-07  

Fältanteckningar 2015-01-15 

Fältanteckningar 2015-04-23 

Fältanteckningar 2015-04-30  

Intervju med den före detta läraren. 2016-08-09  

Intervju med läraren. 2015-01-19 

Intervju med rektorn för Växjö Islamiska skola. 2015-07-13 

 

Bilagor: intervjuguider   
Bilaga A: Intervjuguide till intervju med läraren.  

 

1. Är det okej för dig om denna intervju spelas in? 

2. Har denna skola en specifik inriktning i sin profil förutom islam?  

3. Vilka islamska traditioner kan man se här på skolan och på vilka sätt kan man se dem 

ta plats här?  

4. Hur är synen på att lärarna ska vara muslimer här eller hur de ska yttra sig om islam på 

skola?  

5. Har du fått höra kritik gällande skolans profil och i så fall vad?  
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6. Har du fått höra några specifika anledningar till varför föräldrar väljer att sätta sina barn 

i denna skola?  

7. Finner du att du tar upp islam mer, eller på ett annat sätt under dina 

religionsundervisningar här på denna skola jämfört med en kommunal skola? Hur? På 

vilket sätt?  

8. Visar eleverna här på denna skola någon form av ovilja eller ointresse mot att lära sig 

om andra religioner och i så fall hur?  

9. Vart står skolan i tankesättet om att islam ska stå i centrum under 

religionsundervisningen?  

10. Kollar man till kursplanen så står kristendomen i centrum, hur ser det ut här?  

11. Ur vilket religiöst perspektiv ställs frågor om moral och etik och dess påverkan på 

samhället? 

 

Bilaga B: Intervjuguide till intervju med rektorn.  

 

1. Är det okej för dig om denna intervju spelas in? 

2. Vill du att jag gör ditt namn anonymt i min uppsats? 

3. Hur länge har skolan funnits här i Växjö? 

4. Vem öppnade skolan? 

5. Hur länge har du varit rektor för skolan? 

6. Har er skola en specifik inriktning förutom islam? 

7. Hur marknadsför ni er skola samt rekryterar nya elever? 

8. På er hemsida står det att ni har en ”svensk utbildning och islamiska traditioner”. Skulle 

du kunna förklara lite vad du menar med islamiska traditioner?  

9. Ni har vissa profilämnen här på skolan, skulle du kunna berätta lite om dessa?  

10. Är dessa profilämnen obligatoriska? 

11. På er hemsida står det att även elever som inte är muslimer får gå på skolan. Har ni haft 

några elever ännu som är icke-muslimer?  

12. Vilka högtider firas här på skolan? 

13. Ber eleverna här på skolan, och i så fall hur ofta?  

14. Samspelar dessa böner någonsin med de ordinarie lektionerna? I så fall på vilka sätt? 

15. Inom vissa inriktningar inom islam så är musik förbjudet. Var står ni på detta ämne? 

Har ni någonsin stött på problem med detta samt hur skulle ni lösa en sådan situation? 
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16. På er hemsida står det att ni vill att eleverna ska behålla sin muslimska identitet. Skulle 

du kunna berätta lite om detta?  

17. Vad menar ni med ”muslimsk identitet”? 

18. Det har skett en hel del debatter om religiösa friskolor i media. Om att de exempelvis 

indoktrinerar sina elever. Har ni fått höra klagomål eller oro över er skola? I så fall vad?  

19. Finns det något annat som du skulle vilja tillägga som du känner att jag har missat att 

fråga? 

 

Bilaga C: Intervjuguide till intervju med före detta läraren.  

 

1. Vilket ämne samt i vilken årskurs undervisade du i på Växjö Islamska skolan?  

2. Stötte du på problematik med att undervisa i musik då det kan ses som haram inom 

Islam? I så fall vilken sort problematik? Hur gick du tillväga med att möta den 

problematiken? 

3. Vilken typ av musik spelades och sjöngs under lektionerna?  

4. Observerade du någon gång en favoritism av islam på Växjö Islamska skolan av 

exempelvis andra lärare eller rektorn som kan ha haft en påverkan på den obligatoriska 

undervisningen? I så fall vad?  

5. Har du någon gång observerat en direkt handling för motverkan av en favoritism av 

islam eller konfessionalism på Växjö Islamska skolan?  

6. Efter dina år som lärare på VIS, har du kunnat notera om/hur skolans religiösa profil 

har påverkat eleverna? 


