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Abstract 

 

Frida Jonsson 

Being a Muslim in a Swedish school 

 

- Muslim students' experiences of the Swedish school as non-denominational 

 

 

The study sheds light on what Muslim students think about the Swedish school and 

investigate whether the claims that Otterbeck, Samuelsson and Stenberg make about a non-

confessional school and Muslim students are correct. The study is based on a qualitative 

method and was conducted with the help of ten Muslim students from three different high 

schools. Otterbeck, Samuelsson and Stenberg argue, that problems may arise for the Muslim 

children in Swedish school because of their faith. The result of the investigation shows that 

Muslim students do not want to be given special treatment and that most of them think that 

the Swedish school is a good school that is adapted for people with different cultural 

backgrounds. The respondents also felt that there is room to practice their religion in school. 

To connect my findings to theory, I used Berger's and Brach’s theories. Berger argues that 

society tries to shape each individual to repeat the same maneuver. Problems can arise when 

an individual changing culture and society, because different communities meditate different 

messages. Brahe’s theories are designed to see each individual as an individual and not 

generalize all people with Muslim background.  

 

 

 

Keywords:  Muslim students, non-denominational school, subject, halal slaughtered meat, pork. 

Nyckelord: muslimska elever, icke konfessionell skola, ämnen, halalslaktat kött, fläskkött. 
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Förord 

C-uppsatts är en delkurs för studenters som läser religionsvetenskap på c-nivå. Arbetet 

motsvarar 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Att skriva om muslimska elevers erfarenhet 

av den svenska skolan var både lärorikt och inspirerande. 

 

Under arbetets gång har jag haft stöd från flera personer på institutionen för 

religionsvetenskap på Linneuniversitetet i Växjö. De som förtjänar ett extra tack är: 

 

- Johan Adetorp, handledare 

 

Ovanstående personer har lagt ner mycket arbete och tid för att hjälpa mig genom att handleda 

arbetet. Jag vill även ge alla medverkande respondenter ett stort tack . 

 

 

 

Växjö 2012-01-04 

Frida Jonsson 
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1. Bakgrund 
 

När unga muslimer kommer till en ny skola i ett nytt land, ignoreras inte bara deras religion 

utan de möter även nya strukturer, lärare, inlärningsmetoder, läroplaner med mera. Förutom 

det så sätts dessa elever in i en utbildning där kvinnor och män undervisas tillsammans, vilket 

elever med annan kulturell och religiös bakgrund inte behöver vara vana vid. I läroplanen ska 

eleverna lära sig nya utbildningsområden och ämnen, vilket dessutom ska ske på ett 

främmande språk. Ofta bor eleverna en bra bit ifrån skolorna och behöver därför även lära sig 

att läsa tidtabeller (Wadad & Billeh, 2007:13). 

Islamlogerna Jonas Otterbeck, Jan Samuelsson och Leif Stenberg har skrivit om de problem 

som kan uppkomma för muslimska elever i den svenska skolan som till exempel att den 

svenska skolmaten inte är halalslaktad eller att idrott- och hälsalektionerna inte är uppdelade 

efter kön (Otterbeck 2000, Samuelsson 1999, Stenberg 1999). Denna uppsats ger en 

nyanserad bild av vad Otterbeck, Samuelsson och Stenberg skriver.  

I värdegrunden för den nya läroplanen GY2011 kan det utläsas att människors lika värde är en 

viktig del i skolan. Det är viktigt att individer behandlas lika oavsett vilket kön individen har. 

Vidare kan det även läsas att läraren ska ha ett neutralt förhållningssätt och att skolan ska vara 

icke-konfessionell. Varken lärare eller elever ska känna sig diskriminerade i skolan på grund 

av sitt kön, etnicitet, religiositet, sexuella läggning. Det är viktigt att poängtera att skolan ska 

vara öppen för att varje individ ska kunna uttrycka sina åsikter, samt att det är viktigt att varje 

individ får en chans till att ha ett personligt ställningstagande. Läraren ska redovisa vem som 

anser vad när värderingar redovisas (Skolverket, 2011:2f). En viktig del i den svenska skolan 

är att undervisningen inte är konfessionell. Eleverna får inte bli påverkade av läraren i 

religiösa frågor. Religionsundervisningen ska vara neutral och eleverna ska få se alla 

religioner ur samma ursprungspunkt. Kommunala skolor är noggranna med att neutralisera 

skolan. Rektorerna känner stor press på att till exempel inte ha skolavslutningen i kyrkan trots 

att det i de flesta fall ses mer som en kulturell tradition. Samtidigt skapas det friskolor som är 

konfessionella med icke-konfessionell undervisning i form av till exempel kristna och 

islamska friskolor (Björlin, 2008:4).  
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Eftersom det i värdegrunden för den nya gymnasiereformen GY2011 står som central punkt 

att skolan ska vara icke konfessionell ser jag det som ytterst viktigt. Därför har den här 

studien utformats för att se ifall elever med muslimsk bakgrund anser att skolan är icke-

konfessionell. 
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2. Inledning 
 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är dels att se vad elever med muslimsk bakgrund anser om den svenska 

skolan, samt hur de resonerar kring de problem som beskrivs av Otterbeck, Samuelsson och 

Stenberg i förhållande till en icke-konfessionell skola. Vidare vill jag undersöka huruvida 

muslimska elever anser att de kan utöva sin religion i den svenska skolan (Otterbeck, 

Samuelsson och Stenbergs problematik kan man läsa mer om under 2.4). Syftet är inte att 

kritisera de nämnda författarna utan istället ge en nyanserad bild.  

 

2.2 Frågeställningar 
 

 Hur resonerar elever med muslimsk bakgrund angående de problem som Otterbeck, 

Samuelsson och Stenberg tar upp vad det gäller en icke konfessionell skola? 

 Anser elever med muslimsk bakgrund att det finns utrymme att praktisera sin religion i 

den svenska skolan? 

 

2.3 Metod och material 

Med utgångspunkt i syftet att se vad muslimska elever anser om den svenska skolan föll det 

sig naturligt att välja en kvalitativ undersökningsstrategi. Bryman menar att ”kvalitativa 

studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering 

vid insamling och analys av data” (Bryman, 2008:340). Eftersom mitt intresse låg i vad elever 

med muslimsk bakgrund har för tankar kring Otterbeck, Samuelsson och Stenbergs åsikter 

kring en icke konfessionell skola blev valet av respondenter elever med muslimsk bakgrund.  

 

2.3.1 Kvalitativ intervju 

Både Bryman och Eliasson anser att kvalitativa intervjuer ger mer plats till tolkning av 

respondenterna, och att deras beteenden, åsikter och värderingar kommer fram på ett tydligare 

sätt (Bryman, 2008:344; Eliasson, 2007:87). Undersökningsmetoden passade studien eftersom 
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respondenterna fick plats för att uttrycka sina åsikter samtidigt som jag fick ett djup i 

resultatet, vilket innebar att jag fick ut maximalt av respondenterna under intervjutillfället.   

 

Enligt Brymans mall är det viktigt att först ta reda på vad det är man är intresserad av att veta 

och sedan formulera frågorna när man utformar en intervjuguide. Han menar att det är 

betydelsefullt att inte göra frågorna för smala och specifika då utrymmet för egna åsikter och 

tankar kan försvinna. Ledande frågor bör undvikas eftersom det kan resultera i givna svar 

(Bryman, 2008:419). Intervjuguiden för denna studie utformades utifrån Brymans mall. Innan 

frågorna konstruerades läste jag noga på om ämnet, för att ha en bra bakgrund att konstruera 

frågorna utifrån. Efter det konstruerades frågorna. Någon dag senare lästes frågorna igenom 

igen för att se om formuleringen var bra. När frågorna kändes bra valde jag att testa dem på en 

testperson. Denna intervju är inte med i studien och personen fick efteråt säga vad han tyckte 

kändes bra och vad han tyckte jag kunde göra bättre.     

 

 

Bryman menar att det finns olika sätt att genomföra en kvalitativ intervju på. De vanligaste 

sätten är ostrukturerad och semistrukturerad kvalitativ intervju. En ostrukturerad kvalitativ 

intervju liknar ett samtal, vilket innebär att forskaren ger teman som respondenten sedan 

pratar om. Forskaren kan få ställa frågor men endast när det behövs. I en ostrukturerad 

intervju kan forskaren i vissa fall endast behöva ställa en fråga (Bryman, 2008:206). Jag valde 

att använda mig utav en semistrukturerad kvalitativ intervju, vilket innebar att jag använde 

mig utav en frågeguide, men att respondenterna får svara utifrån egna tankar och åsikter. I en 

semistrukturerad intervju måste inte forskaren följa frågeguidens ordning och forskaren får 

gärna ställa följdfrågor. Valet föll på semistrukturerad intervju då man genom flexibilitet, 

förståelse och djup får svar på de frågor som finns.  

 

2.3.2 Gruppintervju 

Gruppintervju innebär att det är mer än en respondent som intervjuas samtidigt. Forskare 

brukar skilja på gruppintervju och fokusgruppsintervju. Det finns tre skäl till varför dessa bör 

skiljas åt. För det första brukar en fokusgruppsintervju fördjupa sig inom ett visst tema medan 
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gruppintervjuer följer en frågeguide. För det andra kan forskaren välja att genomföra en 

gruppintervju i syfte att spara tid och pengar, vilket inte brukar vara ett syfte för 

fokusgruppsintervjuer. För det tredje är forskaren i fokusgruppsintervjuer intresserad utav vad 

respondenterna har för åsikter kring varandras synpunkter (Bryman, 2008:446f). Eftersom 

några av respondenterna inte ville ställa upp en och en, blev en gruppintervju enda 

alternativet. En gruppintervju var inte det bästa för undersökningen men jag anser ändå att jag 

fick ut så pass mycket av intervjun att jag väljer att använda den i min undersökning. Detta på 

grund av att respondenterna hade egna åsikter samt att de tog upp intressanta resonemang. 

Innan gruppintervjun genomfördes var jag kritiskt. Det jag var rädd för var att de båda 

respondenterna bara skulle hålla med varandra och att jag därmed inte skulle få varje 

respondents personliga åsikter. Gruppintervjun gick till på samma sätt som de traditionella 

kvalitativa intervjuerna och jag använde mig utav samma frågeguide. Gruppintervjun 

genomfördes med två respondenter och intervjun varade i 40 min. 

 

2.3.2 Urval och avgränsningar  

Valet av gymnasieelever och inte elever från andra åldrar grundar sig på att jag utbildar mig 

till gymnasielärare och har som avsikt att jobba på gymnasiet i framtiden. Jag ser därför denna 

studie som en hjälp i mitt kommande yrke. Det grundar sig även i att se vad äldre ungdomar 

har för åsikter om den svenska skolan i perspektiv mot deras religion som i detta fall är islam.  

När jag valde en mellanstor stad utgick jag efter ett bekvämlighetsurval som enligt Eliasson 

innebär att jag valde stad utifrån bekvämligheter (Eliasson, 2007:90). Bekvämligheterna i 

detta fall var närheten. Att ha nära till respondenterna innebär att tidsaspekten blir kortare 

eftersom tid till exempel inte måste läggas på resor och dylikt.  

Jag valde att fråga tre lärare i svenska på tre olika gymnasieskolor i en medelstor stad om det 

fanns något intresse av att låta muslimska elever medverka i studien. Lärarna var positiva till 

studien och ställde upp genom att hjälpa till med att hitta muslimska elever som var villiga att 

medverka. De kriterierna som fanns för att få delta i undersökningen var att eleverna skulle gå 

på gymnasiet och ha muslimsk bakgrund. Jag valde dessa lärare eftersom de svarade snabbt 

på mitt mail och kunde ställa upp med kort varsel. Innan intervjuerna var jag rädd för att 

språket skulle få en avgörande betydelse. Jag hade delvis fel. Jag hade inga problem med att 

förstå vad respondenterna sa. Däremot hade vissa respondenter svårt för att formulera sig 
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vilket kan ha påverkat resultatet. Att en tolk skulle medverka var inte något alternativ men 

resultatet hade kunnat bli än större ifall respondenterna kunnat utrycka sig mer. Exempel på 

detta kan ses under bland annat rubrik 4.2.1. I vissa fall kan jag även känna att jag som 

intervjuare kunde ställt fler frågor och varit bättre på att omformulera frågorna så att 

respondenterna förstått vad de ska svara på. Alla respondenter hade ett svenskt språk som var 

begripligt. Valet av skolor grundade sig inte i ett bekvämlighetsurval. Enligt Repstad bör man 

inte använda sig av människor som forskaren sedan tidigare känner. När forskaren valt att 

intervjua en person som forskaren redan känner kan personen påverkas genom lojalitet, 

konkurrens och inverkan vilket kan göra att resultatet kan gå åt ett specifikt håll (Eliasson, 

2007:90). Därför valde jag att inte kontakta lärare som jag sedan tidigare varit bekant med 

utan kontaktade istället lärare som jag aldrig tidigare träffat. Detta gör att jag inte kan ha 

påverkat respondenterna till givna svar.  Respondenterna fick före intervjun reda på vad den 

skulle handla om av sina respektive lärare för att respondenterna skulle känna sig bekväma 

vid intervjutillfället.  

 

Studien grundar sig på tio intervjuer med ungdomar av olika kön och med varierande åldrar. 

Det blev tio stycken intervjuer eftersom jag sedan hade tillräckligt med material för att kunna 

genomföra en studie på denna nivå. Materialet blev mättat då jag såg liknande svar från ett 

flertal respondenter samt ansåg att det insamlade materialet gav utrymme för olika tolkningar. 

 

2.3.3 Etiska överväganden  

Vid en kvalitativ undersökning finns det etiska krav att förhålla sig till. Vetenskapsrådet tar 

upp fyra etiska krav: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Informationskravet innebär att man delger respondenterna undersökningens syfte (Kvale & 

Brinkman, 2009:88). Det innebar att jag talade om hur undersökningen var uppbyggd och 

vilka fördelar och risker som fanns med att delta i ett forskningsprojekt. En viktig sak som jag 

berättade var att arbetet skulle komma att bli offentligt och var respondenterna kunde hitta det 

färdiga resultatet. Vidare nämner både Kvale och Brinkmann och Vetenskapsrådet vikten av 
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att ge respondenterna informerat samtycke (Kvale & Brinkman, 2009:87f; Vetenskapsrådet 

2002). Det är viktigt att delge respondenterna att de kan avbryta sitt deltagande i 

undersökningen innan, under och efter intervjun och att det görs utan några negativa följder 

(Johansson & Svedner, 2010:20). Respondenterna blev informerade om att deltagandet var 

frivilligt och att de kunde höra av sig till mig ifall de inte ville att det som sagts skulle finnas 

med i studien. Konfidentialitet innebär inom forskning att privat data från respondenterna inte 

ska blottas i studien (Kvale & Brinkman, 2009:88f). Johansson & Svedner menar att det är 

viktigt att delge deltagarna om att de är anonyma (Johansson & Svedner, 2010:20). I studien 

ska det inte kunna framgå vilken skola eller person det är som deltar. Detta var jag noggrann 

med att berätta för både läraren som jag först tog kontakt med och de elever som valde att 

medverka. Nyttjandekravet menar Vetenskapsrådet innebär att man bara får använda den 

insamlade data man tagit del av i intervjun till forskningsändamål. Det är förbjudet att låna ut 

eller använda informationen i icke kommersiellt bruk eller till andra avsikter som inte har 

något syfte i forskning vilket jag förklarade för respondenterna (Vetenskapsrådet, 2002). 

Innan intervjun startades berättade jag att jag endast kommer att använda det insamlade 

materialet till min studie och att det endast kommer att publiceras i min studie. 

 

2.3.4 Genomförande  

Intervjuerna har genomförts på tre gymnasieskolor i en medelstor stad. Respondenterna har 

gått på gymnasiet och befunnits sig på olika stadier i sin utbildning. Jag har intervjuat 

sammanlagt tio elever, blandat tjejer och killar från de tre skolorna. Alla tre skolorna är 

kommunala och det går mellan 750-1200 elever på skolorna. 

 

Tre av intervjuerna som gjordes på en av gymnasieskolorna genomfördes i ett mindre 

grupprum. Grupprummet var tyst och det fanns inga störningsmoment som gjorde att 

intervjun avbröts. Intervjuerna på den andra gymnasieskolan gjordes i ett mer öppet rum där 

det fanns vissa störningsmoment, så som att folk som gick förbi rummet. På den andra skolan 

genomfördes tre stycken intervjuer. De sista fyra intervjuerna gjordes i ett större grupprum 

helt utan störningsmoment på den tredje gymnasieskolan. För att eleverna skulle känna sig 

uppskattade och för att jag skulle visa min tacksamhet så bjöd jag på godis. Innan intervjun 

startades gavs en kort information kring studiens syfte och de etiska råden. Fokus lades på att 
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deras medverkan benhandlas konfidentiellt och att de när som helst under studiens gång 

kunde avböja sin medverkan utan några konsekvenser. Intervjuerna varade mellan 15 till 40 

minuter.  

 

Ett stimulansmaterial kan forskaren använda sig av för att göra respondenterna bekväma eller 

för att ge ut information. Stimulansmaterialet kan se ut på olika sätt och bestå av bland annat 

artiklar, bilder, filmer med mera. Det är viktigt att ett stimulansmaterial inte är ren fakta som 

ger ett givet svar utan ett stimulansmaterial ska istället öppna upp för en diskussion (Wibeck, 

2010:78f). I denna studie användes inget stimulanmaterial och det berodde till största del på 

att jag inte ansåg att det behövdes för studien. Anledningen var att jag inte ville påverka 

respondenterna på ett eller annat vis vilket stimulansmaterial i vissa fall kan göra. Ett exempel 

är ifall respondenterna fått ett tidningsutklipp där en skola fått kritik för hur skolan löst 

simundervisningen för eleverna. Det kan göra att respondenterna blir påverkade att tycka att 

simundervisningen är dålig.  

 

Frågeguiden konstruerades och lästes på noga för att intervjun skulle bli så bra som möjligt 

och för att intervjun skulle följa en röd tråd, där jag hade koll på de frågor som skulle ställas. 

Allt för att intervjun mer skulle gå åt ett samtal där frågorna kommer i den ordning som passar 

samtalet och inte den ordning som frågeguiden säger. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

inspelningsbara mediaspelare. Jag valde att använda mig utav två inspelningsbara 

mediaspelare för att stärka chansen till att intervjun verkligen blev inspelad. 

 

Det som tar lång tid när en kvalitativ undersökning genomförts är transkriberingen. Men det 

är det viktigaste för att få ut det bästa underlaget. En transkribering kan gå till på olika sätt , 

allt från att ändra talspråk till skriftspråk till att skriva ner vartenda ord som respondenterna 

säger. Vilken metod som väljs beror på vad det är man vill uppnå med resultatet. Det kan vara 

betydelsefullt att skriva ner alla skiljaktigheter respondenterna gör i form av till exempel 

skratt, harklingar, tystnad med mera. Detta kan komma att få betydelse när resultatet ska 

formas (Wibeck, 2010:93). Transkriberingen utformades genom noggrannhet så att alla ord 

och skiljaktigheter kom med.  
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2.3.5 Frågeguidens brister 

Efter intervjuerna genomförts anser jag att jag borde haft fler frågor om respondenternas 

kulturella kontext. Det hade varit intressant att veta respondenternas bakgrund, som vilket 

land de kommer ifrån, ifall de är sunni eller shia muslimer eller hur länge de varit i Sverige. 

Min frågeguide riktade in sig endast på respondenternas religiositet mot den svenska skolan. 

 

2.3.6 Bearbetning av intervjumaterial 

För att bearbeta det transkriberade materialet valde jag att använda mig utav kodning. Bryman 

menar att koda materialet innebär att man använder sig utav en metod för att konstruera ett 

resultat. Den kodning som jag valde att använda mig av går ut på att man efter transkribering 

läser igenom det utskrivna materialet noga för att sedan klippa isär och sortera upp materialet 

i olika kuvert med överskrifter. Eftersom ett kvalitativt material ofta kan uppfattas på många 

olika sätt innebär det att det bör läggas stor vikt på att läsa igenom det utvalda materialet 

(Bryman, 2008:523.527). För att materialet skulle uppfattas på rätt sätt valde jag att både ha 

ett transkriberingsdokument att klippa isär men även att ha ett komplett 

transkriberingsdokument som jag kunde gå tillbaka till för att se hela sammanhanget. När jag 

började koda hittade jag ett sammanhang som i de olika respondenternas uttalanden kunde 

innefatta en överskrift. Eftersom frågeguiden var uppbyggd efter Otterbeck, Samuelsson och 

Stenberg så sammanföll de olika temana författarnas teman väl. Som exempel började jag 

med att koda skolans olika ämnen där fokus först låg på ämnet idrott och hälsa. Jag samlade 

ihop allt material som respondenterna sagt om ämnet idrott och hälsa för att sedan 

sammanställa det genom nya teman i temat. Jag anser det som viktigt att efter en 

sammanställning gå tillbaka och läsa vad respondenterna sagt i ett helt sammanhang så inga 

missförstånd uppstår.     

 

2.3.7 Trovärdighet och överförbarhet  

Trovärdigheten kan bedömas genom hur andra forskare ser på resultatet. Ett trovärdigt resultat 

måste utförts efter de regler som finns inom forskningen. För att få resultatet i studien 

trovärdig följdes alla de regler som fanns för forskningens ändamål. För att se överförbarheten 

ska en person som är verkställd inom det område som studien är gjord i, kunna se att studien 

uppfattar verkligheten på ett korrekt sätt (Bryman, 2008:354). När studien var färdig lät jag 
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andra lärare i olika ämnen läsa resultatet för att se om studien uppfattas på ett 

verklighetstroget sätt. I en kvalitativ undersökning undersöks ett djup och inte en bredd, vilket 

ofta görs i en kvantitativ undersökning. Det innebär att det ofta bara görs ett fåtal intervjuer. 

Därför kan kontexten överförbarhet ifrågasättas och det blir viktigt att man gör en detaljerad 

och bred redogörelse för att andra ska kunna bedöma överförbarheten.  (Bryman, 2008:354f).  

 

2.3.8 Beskrivning av respondenterna  

Här redogörs en kort beskrivning av respondenterna och respondenternas familjer. 

 

Respondent 1 är en tjej som själv beskriver sig som en aktiv muslim. Enligt respondent1 följer 

hon många av de riter som finns. Till exempel uppger respondent 1 att hon fastar, ber fem 

gånger om dagen, följer de matregler som finns, samt firar bajram som innebär att en fest 

hålls efter fastan. Hon berättar att hon tittar mycket på muslimsk tv för att lära sig mer om 

religionen och att hon går och lär sig islam hos Imamer och äldre lärda muslimska kvinnor. 

Vidare berättar hon att de lär henne om Koranen, arabiska och hur religionen bör utövas.  Hon 

berättar att hon levt längre i Sverige än i sitt hemland och att hennes föräldrar är muslimer 

som ber och fastar men inte följer de muslimska riterna slaviskt. Hon säger att hon själv valt 

att bära slöja och hon är en shiamuslim. 

  

Respondent 2 är en kille som anser sig vara en aktiv muslim. Han berättar att han följer de 

muslimska riterna så mycket som han själv orkar och anser sig inte vara en ”helt perfekt 

muslim”. Han berättar att han ber fem gånger per dag och att han fastar under hela månaden 

ramadan. Vidare berättar han att både festerna efter ramadan och festen kurban som firas 60 

dagar efter ramadan är viktiga för honom. Enligt respondent 2 är både hans föräldrar och 

syskon mer religiösa än han själv. Han berätta att han har bott i Sverige i fyra år. 

 

Respondent 3 är en kille som säger att han är en aktiv muslim. Han anser att det är viktigt att 

både fasta och be som troende muslim därför menar han att det för honom är viktigt att be fem 

gånger per dag och fasta hela månaden ramadan.  Vidare säger han att föräldrarna är troende 

och att familjen anser att det ”viktigaste med islam är att man utför det”. Respondent 3 
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berättar att han kom till Sverige för att det var bättre för honom eftersom han har ett 

funktionshinder. 

   

Respondent 4 är en tjej som anser att det är viktigt att följa ”de fem pelarna” (Respondent 4). 

När hon talar om de fem pelarna så talar hon endast om att be och fasta. Hon har svårt för att 

klargöra vad de sista tre pelarna innebär trots det menar hon att det för henne är viktigt att 

försöka följa dessa regler. Respondent 4 säger att hennes båda föräldrar är troende och att de 

praktisera islam. Hon berätta också att hon själv valt att använda slöja. 

 

Respondent 5 är en kille som själv säger att han praktiserat islam fram tills han var arton år. 

Enligt honom själv så trappade han ner när han fyllde arton och det berodde till största del på 

att han hade mycket att göra, speciellt i skolan. Han menar ändå att han följer vissa regler som 

till exempel att fasta. Han anser att hans föräldrar är mycket religiösa och han menar att 

föräldrarna är ”fullpackade”, vilket för respondenten innebär att de kan väldigt mycket om 

islam samt försöker följa islams regler. 

 

Respondent 6 menar att han praktiserar islam men att han själv väljer vilka delar som han vill 

utföra. Vad och hur mycket han praktisera islam kan enligt honom skilja sig från dag till dag 

beroende på vad han själv känner att han vill göra. Vissa delar säger han att han väljer att inte 

göra på grund av att det är jobbigt som till exempel fastan, där han berättar att han bara fasta 

någon dag. Han berättar även att han inte ber vid alla fem tillfällena på en dag. Respondent 6 

säger själv att han anser att hans föräldrar praktisera islam mer än vad han gör själv. 

 

Respondent 7 är en kille som själv anser att han praktiserar islam i normal utsträckning. Han 

anser det därför att han gör alla de vanligaste sederna som enligt honom är att fasta, be och 

matregler. Hans föräldrar praktiserar båda islam enligt respondent 7 och han anser att de gör 

det mer än vad han gör själv. 

 

Respondent 8 beskriver sig som en tjej som inte praktisera islam till hundra procent utan hon 

säger att hon själv väljer de delar som hon vill genomföra. Hon säger själv att hon inte gör så 

många av de religiösa plikter som finns inom islam till exempel ber eller fastar hon inte. Hon 
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berättar även att hon har valt att inte äta griskött. Respondent 8 är född i Sverige och säger att 

hon själv valt att inte bära slöja. 

 

Respondent 9 är en annan tjej som själv berättar att hon inte praktiserar islam till hundra 

procent. Hon säger att hon ber när hennes föräldrar ber henne att göra det och att hon fastar 

någon enstaka dag under ramadan. Enligt respondenten är hennes föräldrar religiösa och följer 

fler muslimska plikter än vad respondent 9 själv gör. Hon bär ingen slöja och är född i 

Sverige. 

 

Respondent 10 anser sig själv vara en tjej som försöker följa så många av de islamska rituella 

plikterna som möjligt. Hon känner själv att hon inte är fulländad utan vill hela tiden bli en 

bättre muslim som följer fler rituella plikter.  Hon berättar att hon är en berest tjej som bott i 

många länder. Hon menar också att hon är väl påläst kring muslimsk tro och hon berättar 

vidare att en av hennes drömmar är att kunna flytta hem till ett muslimskt land. Hennes 

föräldrar är enligt respondenten även de mycket troende och familjen försöker följa de rituella 

plikter som finns och är enligt respondenten väl belästa på Koranen. Respondenten berättar att 

alla kvinnliga familjemedlemmar bär slöja frivilligt. Familjen är sunnimuslimer. 

 

 

2.4 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer det presenteras vad andra forskare kommit fram till i sina 

vetenskapliga verk. Jag kommer bland annat ta upp vad Otterbeck, Samuelsson och Stenberg 

säger om en icke-konfessionell skola där jag kommer att beröra de punkter som kan innebära 

problem för muslimska elever i undervisningen, matsalen och i skolan som helhet. Vidare 

kommer jag att presentera en studie kring en muslimsk friskola samt en studie som berör de 

stereotyper som finns kring islam och muslimer. Författarna generaliserar i sina texter, vilket 

gör att även min text kan upplevas som generaliserad. Detta är dock något som jag tar avstånd 

från eftersom jag ser varje individ som en unik individ. Det innebär att jag inte drar alla 

muslimska elever över en kam. 
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2.4.1 Är den svenska skolan anpassad för elever med muslimsk bakgrund? 

Samuelsson anser att den svenska skolan i vissa fall är utformad på ett sätt som muslimer kan 

ställa sig kritiskt till. Kritiken är enligt Samuelsson ofta starkt betingad av  islamska 

värderingar vilket innebär att den islamska tron och den svenska skolan inte alltid går hand i 

hand. Vidare menar Samuelsson att det ibland kan uppstå problem i skolan, som inte 

nödvändigtvis måste ha med religionen att göra. Problemen kan i vissa fall komma från 

kulturen, vilket innebär att den kultur som en individ kommer till inte behöver se lika ut som 

den kultur individen tidigare befunnits i. Kulturskillnader kan skapa lika många problem som 

att individer tillhör olika religioner (Samuelsson, 1999:100). 

 

2.4.2 Är läroplanen anpassad efter skolans mångfald? 

”Läroplanens mål vill vi gärna uppfatta som om den skulle kunna uppskattas och omfattas av 

alla, oavsett religiös och kulturell bakgrund” (Samuelssons, 1999:100). Men Samuelsson 

menar vidare att det inte stämmer, utan att det som många svenskar ser som självklart inte alls 

behöver vara det för andra människor med annan kulturell och religiös bakgrund. Som 

exempel ges att det i läroplanen Lpf 94 (det står samma i GY2011) står att eleven ska fostras 

till kritiskt tänkande, självständiga individer och att motverka traditionella könsmönster. Detta 

kan enligt Samuelsson vara svårt att förstå för en individ som kommer till Sverige med annan 

kulturell och religiös bakgrund. Samuelsson menar att när en individ kommer till Sverige med 

en annan kulturell och religiös bakgrund som ser familjen och religionen som det 

betydelsefulla och centrala kan få det svårt i svensk skola där du får lära dig att tänka kritiskt 

och vara en självständig individ. Det innebär att den svenska kulturen tycker att det är bra att 

lära individen att leva självständigt och att varje individ ska klara sig själv. Detta kan ibland 

ses som konstigt ur ett muslimskt perspektiv. Ett exempel kan vara att muslimer tycker att 

man ska leva tillsammans och ta hand om varandra, men i Sverige ses det inte som konstigt 

att till exempel bo själv eller skilja sig. Många muslimer bor istället med de äldre eftersom 

kulturen säger att man ska ta hand om varandra.  Det är svårt för troende att kritisera den 

högre religiösa auktoriteten och det religiöst inspirerande regelverket. Därför menar 

Samuelsson att en muslimsk troende i många fall har svårt att förhålla sig till ett kritiskt 

förhållningssätt i de frågor där religionen har en viktig roll, till exempel inom mat- och 

sexualfrågor (Samuelsson, 1999:100f). Gerle menar att det är lätt att säga att individer med 

annan kulturell och religiös bakgrund ska anpassa sig efter det svenska samhället när 
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individen valt att komma till Sverige. Gerle menar att ett sådant antagande innebär att man 

gör det enkelt för sig. När inte GY2011 läroplanspunkter stämmer överens med individer med 

annan kulturell och religiös bakgrund beskrivs det ofta genom förklaringen, det är svensk 

kultur. Innan det görs en sådan förklaring menar Gerle att det bör finnas en klar 

sammankoppling som kan förklaras mellan problemet och den svenska kulturen (Gerle, 

1997:182).  

 

2.4.3 Är ämnena anpassade efter skolans mångfald?    

Vad det gäller ämnena i skolan menar Samuelsson att de kan ge olika utmaningar till 

muslimer. Idrotten är ett bra exempel på vad många elever med annan kulturell och religiös 

bakgrund inte anser passar ihop med den religionen de utövar. Samuelsson hävdar att elever 

med annan kulturell och religiös bakgrund helst vill att det ska vara särundervisning, vilket 

innebär att flickor och pojkars undervisning ska vara åtskilda. Detta beror främst på att 

religioner säger att en kvinna inte får visa sin kropp för någon hon inte är gift med. Detta tar 

Samuelsson upp som ett problem i idrottshallen dels för att de kläder man förväntas bära 

under en idrott- och hälsalektion inte uppfyller de krav religionen har kring kläder dels vid 

bad och i omklädningsrummen. Anledningen till varför man inte får visa sina kroppsdelar i en 

del religioner är enligt Samuelsson för att det inte är tillåtet att göra en annan människa 

upphetsad eller väcka känslor mer än inom äktenskapet (Samuelsson, 1999:104f).  

 

Stenberg menar att det är många muslimska föräldrar som är oroliga vad det gäller biologins 

sexualundervisning. Det som oroar mest är undervisning kring homosexuallitet och hur barn 

blir till (Stenberg 1999:109). Otterbeck menar att det inte är sexualundervisningens innehåll 

som blir problematiskt utan att det snarare är sättet som undervisningen bedrivs på. Att 

undervisningen bedrivs med könsblandade klasser, filmer, fotografier är några av de saker 

som upplevs problematiska enligt Otterbeck. När argumentationer mot sexualundervisning 

uppkommer används ofta argument som att ungdomarna lär sig av sig själva när tiden är inne 

och att sexualundervisningen uppmanar till att ungdomar börjar ha sex innan det är tillåtet, 

alltså före individen gift sig. Vissa skolor har löst problematiken genom att dela in klassen i 

grupper. Andra skolor vill avdramatisera sexualundervisningen och anser att syftet går 

förlorat ifall klassen delas in i olika grupper (Otterbeck, 2000:62f). 
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Både Otterbeck och Samuelsson menar att muslimska föräldrar ibland kan sätta sig emot 

musikundervisningen. Det handlar ofta om att det sjungs kristna sånger eller att 

populärmusiken kan ha dålig inverkan på ungdomarna (Otterbeck, 1999:63; Samuelsson 

2000:106). Otterbeck menar att ”musik har varit ett debatterat ämne i den muslimska världen 

ända från islams början, och åsikterna om dess vara eller inte vara har varit många” 

(Otterbeck, 2000:63). I Koranen finns det inget negativt skrivet kring musik enligt Otterbeck 

utan istället verkar de negativa åsikterna komma ifrån omoraliskt leverne, att texten uttrycker 

opassande saker (Otterbeck, 2000:63). 

 

Otterbeck hävdar att muslimska föräldrar i vissa fall även är tveksamma till 

religionsundervisningen. Enligt Otterbeck känner föräldrarna att lärarna kan påverka eleverna 

inom religionen, vilket kan innebära att de muslimska eleverna vill byta religion. I detta läge 

är det viktigt att skolan tar sin roll och förklara att syftet med religionsundervisningen inte är 

att få eleverna till att byta religion utan att skolan vill ge eleverna en allmän kunskap och 

förståelse kring olika religioner. Läroböcker kring islam anses av många innehålla felaktig 

fakta och målar upp islam på ett felaktigt sätt. Enligt Otterbeck är det ofta vinklingen som 

gjorts i läroböckerna som är felaktig inte fakta (Otterbeck, 2000:63).  

    

2.4.4 Är skolmaten anpassad efter skolans mångfald? 

Inom islam är det förbjudet att äta svinkött, blodmat, självdöda djur eller djur som inte är 

slaktade med Guds namn så kallat, halalslakt. Det finns de muslimer som inte bryr sig om de 

matregler som finns inom religionen, men det finns även de som är väldigt noga och följer 

dessa regler (Otterbeck, 200:51). Otterbeck ger olika exempel för att lösa denna problematik 

bland annat genom att de muslimska eleverna får äta vegetarisk mat eller att de får kött som 

för muslimerna är godkänt att äta. Otterbeck tar upp skolor i Malmö som exempel där han 

menar att skolorna ger elever med muslimsk bakgrund annat kött än fläskkött. Ett problem 

som enligt Otterbeck dykt upp på dessa skolor är bland annat att eleverna inte kan vara säkra 

på att köttet är halalslaktat, vilket innebär att eleverna inte vågar äta det kött som är det 

muslimska alternativet (Otterbeck, 2000:51ff). Både Otterbeck och Samuelsson tar upp 
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problematiken kring att muslimer inte får äta fläskkött. Delar av grisen används i många olika 

produkter, till exempel mediciner, gelatin, margarin, fabriksbakat bröd, konditorivaror och 

mycket mer. Eftersom mycket av den föda som idag produceras innehåller produkter från gris 

är det viktigt både enligt Otterbeck och Samuelsson att muslimer som följer matreglerna har 

goda kunskaper kring vad det är som innerhåller grisprodukter. (Otterbeck, 2000:52f; 

Samuelsson, 1999:102). Otterbeck menar vidare att anledningen till varför muslimer inte äter 

fläskkött beror på att födan anses var ohälsosam. Det ges ofta inga hänvisningar till Koranen 

eller sunna vad det gäller vad som är tillåtet att äta, utan muslimer utgår från en vetenskaplig 

horisont. Bland annat sägs det att kolesterolvärdet är tio gånger högre i fläsk- än i nötkött. 

(Otterbeck, 1999:103) . 

 

2.4.5 Slöjans problematik 

När det enligt Roald talas om slöja och framförallt kring den negativa synen på slöja kan det 

ifrågasättas ifall det uttrycker en utpräglad önskan att frigöra muslimska kvinnor eller om det 

är en allmän negativ syn på muslimer. Varför slöjan har fått en så stor negativ betydelse tror 

Roald bland annat kan bero på att det är ett synligt uttryck för den muslimska tron. En annan 

hypotes som Roald tar upp är att kvinnans huvudbonad i den kristna traditionen har stått i 

underordning till mannen. När en muslimsk kvinna får frågan varför de bär slöja blir svaret 

ofta att det beror på att männen inte få frestas. Detta menar Roald innebär att kvinnan ska 

dölja sin skönhet och inte visa sin kropp för någon annan än sin man. Det är ofta detta som 

kan upplevas konstigt för människor som inte är muslimer enligt Roald eftersom det anses att 

mannen på samma sätt kan fresta kvinnan men trots det inte behöver ha täckande klädsel 

(Roald: 2009:191-194).  

 

Wallach Scott menar att det i Frankrike har varit en stor fråga kring ifall muslimska kvinnor 

ska få bära slöja i skolan. Från början var det tolererat att bära slöja utifrån en religiös 

individuell övertygelse. Efter ett tag växte det fram en övertygelse kring att slöja var politiskt 

farligt och det ansågs hänga samman med islamism och terrorism. 2003 försökte Frankrike 

förbjuda alla ting som kunde kopplas till religiositet på allmänna skolor. Man skulle i 

ändringen även införa undervisning i religionshistoria, etablera en nationell skola för 

muslimer, erbjuda elever alternativ till fläskkött och fisk på fredagar i både skolor, sjukhus 
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och i fängelser samt göra vissa muslimska högtider till helgdagar. Dessa punkter var för 

många viktiga eftersom de påvisar att lagen om att elever inte få ha synliga religiösa symboler 

på sig inte endast riktar sig mot muslimer, oktober 2004 började lagen att gälla (Wallach 

Scott, 2007:25-35). 

 

I Sverige ska elever själva få välja sin klädsel enligt Skolverket:  

 
Religionsfriheten, och därmed rätten att bära religiös klädsel, är skyddad genom 

Regeringsformen, Europakonventionen och Diskrimineringslagen. På skolans område 

infördes 2006 nya bestämmelser om diskriminering. Bestämmelserna innebär att det 

inte är möjligt att ha generella förbud mot heltäckande slöja (Skolverket, 2012). 

 

I vissa specifika fall menar Otterbeck att det är rätt att förbjuda en viss klädsel även ifall den 

är religiös eller etniskt betingad, men bara ifall klädseln gör det svårt för lärare och elev att 

samarbeta. Enligt Otterbeck kan det även förbjudas om det kan uppstå fara som till exempel i 

laborationer. Alla är välkomna till den svenska skolan oavsett om man bär jeans, klänning 

eller heltäckande slöja. Läraren med stöd från rektorn ska hitta sätt att anpassa undervisningen 

så att varje elev kan uppnå målen. Dessa svårigheter går att lösa i nästan alla fall. Otterbeck 

anser att det är viktigt att läraren inte tar slöjan som ett förtryck utan att läraren ser individen 

och inte misstolka situationen. Med det menar Otterbeck att det inte är slöjan i sig som utgör 

ett förtryck utan att läraren måste ha mer belägg för att kunna påstå förtryck (Otterbeck, 

2000:56f). 

 

Det visar sig här att Frankrike och Sverige har två olika syner på elevers rätt till att bära 

religiöst betingade kläder. Frankrike anser enligt Wallach Scott att det inte är acceptabelt att 

bära religiös klädsel (Wallach Scott, 2007:25-35). Medan man i Sverige enligt Skolverket 

anser att det är lärarens och rektorns jobb att hitta sätt i undervisningen som gör det möjligt att 

bära den klädseln som eleven själv vill. 
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2.4.7  Stereotyper och muslimska ungdomars liv 

Otterbeck har gjort en studie med syfte ”att konstatera den dominerande bilden av muslimer i 

Danmark och Sverige och synliggöra en del av den muslimska befolkningen som inte känner 

igen sig i de dominerade diskurserna” (Otterbeck, 2010:14). Detta gör Otterbeck för att påvisa 

motbilder mot skandinavisk forskning som till exempel endast framställer religiösa experter 

och aktivister (Otterbeck, 2004:11). Otterbeck har intervjuat nio ungdomar, fyra från Malmö 

och fem från Köpenhamn. Otterbeck ger sina nio respondenter fiktiva namn och börjar 

studien med att ge alla nio respondenter varsin presentation. I studien kommer han fram till att 

många av de stereotyper som finns kring muslimer inte stämmer. Bland annat följer inte så 

många de muslimska matvanorna, då det bara är sex av nio respondenter som inte äter 

svinkött. Alkohol har fem av nio respondenter någon gång provat. Endast tre av dessa nio 

personer ber regelbundet. De andra sex ber inte regelbundet och det beror främst på faktorer 

som ork, tid och lust. Ingen av de nio respondenterna bär muslimska kläder, vilket innebär att 

man inte med hjälp av kläderna kan se att det är muslimer. Två av tjejerna sätter på sig slöja 

när de ber tidebönen. Trots att många muslimer inte bär några typiska muslimska kläder så 

anser det svenska folket att man på klädstilen kan se ifall en person är muslim eller inte. När 

muslimerna kommer hem till sina hemländer kodas de snabbt av jämnåriga i hemlandet att de 

inte hör hemma där heller då kläderna, rörelsemönstren, frisyrer ser annorlunda ut. Koranen 

finns inte i alla nio respondenters hem. Några har läst hela Koranen på arabiska, vilket innebar 

att en del av respondenterna inte förstod något. En annan respondent vet inte att Koranen 

finns översatt. Otterbeck visar med studien att alla muslimer inte följer de typiska stereotyper 

som finns om muslimer och islam (Otterbeck, 2010:14f). 
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3. Teori  

Kapitlet kommer att ta upp islam som religion ur ett generellt perspektiv. Det kommer även 

ges en klar teori för arbetets grund och hur den kommer att genomsyra arbetet. För att förstå 

arbetets begrepp kommer jag här att ge definitioner av begrepp som kan uppfattas från flera 

olika synvinklar.  

 

3.1 Definition av kultur och religion 

Otterbeck (2000:26) anser att det är svårt att veta vad det är som skiljer begreppen religion 

och kultur åt men gör det med hjälp av en liknelse. Liknelsen är mellan en torsk och en fisk 

där författaren menar att torsk och fisk inte är samma sak. Författaren menar att torsk är ett 

underordnat begrepp till fisk. På samma vis menar han att religion och kultur inte är samma 

sak utan att religion är ett underordnat begrepp till kultur. ”Religion är med andra ord något 

som är skapat i ett kulturellt sammanhang. Men som upplevs av de troende som skilt från 

andra kulturella sammanhang genom att religionen ses som beroende av högre krafter” 

(Otterbeck, 2000:26).  

 

En definition av kultur är statsbunden och inriktad på det utbud som finns kring konst, 

litteratur, teater, musik med mera. En annan definition som min studie berör handlar istället 

om människors sociala härkomst. Det innebär de sociala normer som människan är uppvuxen 

med, som formats av dess invånare. Kultur är inte statiskt utan i ständig förändring 

(Otterbeck, 2000:26). Kulturbegreppet i studien handlar om att människor kommer från olika 

miljöer som har olika normer för vad som är rätt och fel. Olika kulturer formar människor på 

olika sätt utifrån de individer som bor i området.   

 

På 1970-talet sökte Religionssociologen Milton Yinger igenom många universitetsböcker och 

hittade på bara på några timmar ca 100 olika definitioner på vad religion är. Det finns många 

definitioner men det finns inte någon definition som kan tillfredställa alla (Andersson & 

Sander 2005:53). Man brukar dela upp religionsdefinitioner i två grupper, funktionella och 

substantiella. Funktionella religionsdefinitioner är vad religion gör, vilket innebär att man ofta 

syfta på vad religionen har för funktion i individens liv och i samhället. Den här studien 
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kommer att ha sin utgångspunkt i substantiella religionsdefinitioner, vilket beskriver vad 

religion är. Det är ofta kännetecken från religionens innehåll såsom institutionsformer, 

praktiska moment som riter och trosföreställningar. När man talar om trosföreställningar talas 

det ofta om tron på det transcendenta (Furseth och Repstad: 2005:28–33). Lincoln menar att 

en substantiell religionsdefinition är transcendent tro, praktiska handlingar, institutioner och 

att församlingar som avgränsar vad religion är (Lincoln 2006:5-7). Jag väljer att använda mig 

utav McGuires definition som innebär att människan skapar sin kultur och att detta styr hur 

människan uppfattar saker och ting. Vidare menar McGuires att en troende upplever att livet 

påverkas av en kraft som uppfattas som större än människan. Hon väljer att inte skiva en Gud 

eller någon annan benämning som kan kopplas till en specifik definition utan utgår istället 

från ett uttryck som gör att så många religioner som möjligt täcks (McGuires, 1997:10f). 

 

3.2 Definition av mångkulturell 

Ordet mångkulturell är svårt att definiera. I en rapport från Socialstyrelsen ges följande 

definition: ”möten mellan olika kulturella föreställnings- och referenssystem som sker i en 

tidigare oanad skala i det moderna samhället” (Socialstyrelsen 1999:6/24). Roald har en annan 

definition av mångkulturellt som innebär att man ska se samhället ur fyra aspekter: kultur, 

religion, språk och etnicitet. När dessa fyra aspekter finns i samhället och när samhället 

accepterar att dessa fyra aspekter kan se olika ut så innebär det att det blir mångfald i 

samhället. Roald menar vidare att det är svårt att definiera begreppet mångkulturalitet. (Roald, 

2009:28f). I denna studie används Socialstyrelsens och Roalds definitioner av begreppet 

mångkulturell som sammanfattningsvis innebär att människor från olika kulturella 

sammanhang med olika religioner, språk och etnicitet möts i ett samhälle så att det bli 

mångfald. 

 

3.3 Definition av icke-konfessionell undervisning 

Att skolans värdegrund kan man läsa att skolan ska vara icke-konfessionell (Skolverket, 

2011:7). Eftersom Sverige har religionsfrihet innebär det att skolan ska undervisa om olika 

trosinriktningar men undervisningen ska förhålla sig neutral. Det innebär att läraren inte ska 

favorisera en religion framför en annan. En icke-konfessionell undervisning innebär även att 

eleverna inte få bli påverkade med fördel för en specifik åskådning (Lärarförbundet, 2006:9).    
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3.4 Identifikationsprocesser inom sociologin 

Enligt Brah ska man vara försiktig när en analys av den mänskliga mångfalden genomförs, 

detta eftersom alla människor är olika. Det är viktigt att varje individ analysera och finner sina 

positiva och negativa egenskaper. Detta för att kunna  förbättra det bra och värdefulla i 

individen. Det är inte bara individens egenskaper som styr hur han eller hon beter sig utan 

individens omgivning är också en påverkande faktor. Exempel på påverkande faktorer kan 

vara politik, kultur och ekonomi. Vidare vill Brah ge en förståelse för hur en individ ser på sig 

själv utifrån individuella och kollektiva skildringar vilket kategoriseras i kön, klass, etnicitet 

och religion.  För att kunna göra dessa individuella och kollektiva skildringar tar Brah upp 

fyra olika aspekter: personlig erfarenhet, sociala system, subjektivitet samt identifikation. 

Detta görs med hjälp av en uppdelning, i detta fall innebär det en förenklad flerdimensionell 

sociologisk klassificering. Genom att ta upp identifikation skapas en förståelse kring 

individens identitet och det samhälle som är runt omkring oss. Att bli identifierad i olika 

sammanhang gör att det blir lättare att veta vem vi vill bli identifierad som och vem vi vill 

tillåtas att vara identifierad som. Genom identifikationsprocesser kan man se hur ett samhälle 

är uppbyggt med hjälp av hierarkier som utgår från kön, klass, etnicitet och religion.  Dessa 

hierarkier bildas genom hur en individ ser på sig själv och de uppfattningar en individ har av 

en annan individ. En individ kan ses med flera olika synsätt, beroende på att en individ kan 

bete sig olika i olika sammanhang. Det gör att identifikationen ser olika ut i olika kontexter 

(Brah, 1996:115ff).  

 

Med subjektivitet menar Brah att en individ är i en ständig process. Hon menar att en individs 

utveckling är en pågående process som utgår ifrån en samhällsideologi där individen ska vara 

homogen, det vill säga ha en klar och tydlig identitet. Ibland kan det uppkomma problem när 

forskare använder socialt skapande kategorier som till exempel förklaringsmodeller för 

individers handlande. Det på grund av att det kan ses som att individens handlingar endast 

beror på klasstillhörighet eller religionstillhörighet. (Brah, 1996:115ff). Brahs teorier kommer 

i studien användas och diskuteras utifrån hur respondenterna upplever sin egen identitet.  
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3.5 Objektivering  

För att hitta en förklaring till varför elever med annan kulturell bakgrund i vissa fall kan 

känna sig utanför både i den svenska skolan och i det svenska samhället, kan man använda sig 

utav Bergers teorier kring objektivering. 

Bergers teori kring objektivering som handlar om hur en individ lär sig att förhålla sig till rätt 

och fel redan vid yngre åldrar. Varje individ föds biologiskt förberedd att konstruera och leva 

med andra individer i en gemensam värld skapad av människan. Samhället präglar människan 

till att vilja upprepa samma manöver flera gånger och att uppleva sitt konstruerade vardagsliv 

som verklig och tvingande. I grund och botten har individen påverkat strukturen som på sikt i 

sin tur påverka nästa individ. Individen existerar i vardagen genom att påverka varandra och 

att kommunicera med andra. Det som kan ses som kritiskt i Berges teori är att de individer 

som väljer att inte följa normen oftast anses vara annorlunda, till exempel homosexuella eller 

individer som inte äta fläskkött. Det innebär att dessa personer inte anses passa in i samhället 

och ett utanförskap kan uppkommer (Berger 1990:9f).  

Exempel på objektivering kan vara synen på barnaga. I vissa samhällen ses barnaga som 

något som tydligt lär barnen vad som är rätt och fel medan det i andra kulturer ses som 

förbjudet att slå någon individ och än mindre barn. Det innebär att varje individ redan i yngre 

åldrar lär sig att förhålla sig till de regler som finns i det samhälle som barnen växer upp i. 

Detta beror på att samhället är uppbyggt av normer som är skapade av människan som formar 

människan genom att göra de till den verklighet som vi internaliserar. Olika samhällen skapas 

av olika människor vilket gör att samhällets normer kan skilja på sig. Det innebär att ifall 

individen kommer till en ny kultur med annan plausibilitetsstruktur innebära det att samhällets 

regler inte säger samma sak och att det därför kan ske en form av kulturkrock (Berger, 

1990:10f).  

Det finns ett dubbelt budskap med påståendet att kultur kan räknas som status av objektivitet, 

vilket innebär att något existerar i och av sig själv oberoende av åskådaren eller skaparen. När 

man ser kultur som objektivt så pratar Berger om att kultur sammanför individen med världen 

utan individens medvetande. Kultur både är och finns för alla individer (Berger, 1990:9f).  

“Culture is there for everybody. This means that the objects of culture may be shared with 

others” (Berger, 1990:10). Detta är motsatsen till personligt medvetande- konstruktioner av en 

ensam individ, vilket innebär att individen själv konstruera sina tankar och handlingar. 
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Personligt medvetande-konstruktioner är i sin tur kollektivt producerat och är grundat på 

kollektivt erkännande. Enligt plausibilitetsstrukturen vill samhället lära individen att upprepa 

olika manövrar, vilket innebär att samhället kommer att vilja förändra individen som kommer 

med en annan kulturell bakgrund för att få den individen att passa in i det nya samhället 

(Berger, 1990:9f).  

 

3.6 Privatisering av religionerna 

För att få en förståelse av varför inte den svenska skolan är riktad mot en världsåskådning så 

kan Bergers process som kallas för privatisering tillämpas. Det innebär att religionen inte får 

plats i den offentliga sfären i det moderna samhället utan istället tvingas förflyttas sig till det 

privata. Moderniteten utmanar och tränger bort världsåskådningarna och gör att 

världsåskådningarna inte längre kan fungera för ett helt samhälle. Detta kan bero på flera 

aspekter, dels invandringen, när människor från andra kulturer kommer med andra religioner 

medför detta en pluralism. Religionen har också förlorat sin höga status på grund av 

sekulariseringen, vilket gör att religion inte längre anses som lika viktigt för hur samhället 

organiseras. . Religionen får istället betydelse i individers privata sfär, inte den offentliga. 

Detta innebär att religionens teologi och moral inte är sammankopplat till samhällets 

ekonomiska, politiska och utbildningsmässiga punkter. Dessa olika sfärer kan ses som 

separerande men kommunicerande. Exempel kan vara att staten och kyrkan skilts åt. Men det 

är fortfarande viktigt med kommunikation inte minst för att i krislägen kunna samverka.  

(Berger, 1990:133–140).    
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4. Resultat 

Här kommer resultatet att redovisas. Det kommer att börja med skolmatsalen för att sedan gå 

in på ämnena och avsluta med respondenternas erfarenheter av diskriminering och svenska 

skolans influens av kristendomen över hela skolan. Resultatdelen är uppbyggd på text som är 

förstärkt med citat.  

 

4.1 De värderingar som respondenterna har om maten i skolmatsalen 

Här presenteras vad respondenterna har för vanor kring de islamska matreglerna.  

 

4.1.1 Halalslaktat kött 

Sex av respondenterna följer de muslimska matvanorna kring halalslaktat kött. 

Respondenterna vågar inte äta skolmatsalens kött eftersom de inte kan vara säkra på om det är 

slaktat efter halalregler. Respondenterna väljer därför att bara äta det vegetariska alternativet i 

skolmatsalen. 

Matreglerna följer jag. Här i skolan om jag ska vara helt ärlig så äter jag inte. 

De lagar mat till svenskarna och en annan mat till muslimer som inte 

innerhåller fläsk. Men grejen är att den maten de lagar här är inte halalslaktad. 

Utan vi äter nästan mest vegetariskt eller jag äter inte maten (Respondent 2, 

2011-11-07).  

 

I skolan äter jag vegetarisk mat för det finns inte kött, för vi får inte äta det där 

köttet om det inte är halal och inte griskött. Det är normalt för mig att äta 

vegetariskt, Men hemma äter vi halalkött (Respondent 10, 2011-11-21). 

 

Respondent 1: Ja, det gör jag. Till exempel i skolan så äter jag inget kött, det 

blir vegetariskt. Men alltså det finns elever som äter nötkött.  

Frida: Men det gör inte du?  
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Respondent 1: Nä, det gör jag inte. Jag kan inte lita på att det stämmer. 

Hemma äter jag inte kött heller. Det är inte min favorit (Respondent 1, 2011-

11-16). 

 

Fyra av respondenterna väljer att äta kött oavsett om det är halalslaktat eller inte. En ger som 

förklaring att profeten säger att det är tillåtet att äta kött som är slaktat från kristna och judar. 

En annan respondent menar att man inte kan fråga överallt hur köttet som serveras är slaktat. 

 

/…/ men om vi säger så: kristen mat för muslimer är tillräckligt. Man kan äta 

kristnas mat när de bakar och judarnas mat också. Det är det profeten som har 

sagt Även då att köttet inte är slaktat men att det är kristna som slaktat det så är 

det helt lugnt. Jag tror inte det är så farligt att äta oslaktat eftersom vi lever i 

Sverige. Annars kommer vi inte att äta kött eller hur? (Respondent 5, 2011-12-

07). 

 

Det finns typ en sida av matsalen som är nötkött. De säger att det är nötkött och 

hur det är slaktat det vet jag faktiskt inte. Det är ju inte så att man går och fråga 

hur ha ni slaktat det liksom (Respondent 8, 2011-11-16). 

 

4.1.2 Fläskkött 

Respondenterna väljer att inte äta fläskkött. Ifall det serveras fläskkött ges det ofta ett annat 

alternativ för muslimer i form av nötkött eller så äter de av det vegetariska alternativet.   

 

Jag äter inte kött härifrån, jag är vegetarian. De gör nästan alltid lika god mat, 

men man har varsin rätt. Ibland är det samma mat när det inte innehåller kött 

eller minus fläsk. Då är det samma mat för alla (Respondent 3, 2011-12-07).  
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Respondent 4: Asså du menar matregler. Typ det finns matregler för 

muslimer. Det finns inga matregler bara det att man inte kan förbjuda utan 

man får inte äta gris och bara halal.  

Frida. Hur gör du i skolan? 

Respondent 4: Nej. Men jag är vegetarian (Respondent 4, 2011-12-07). 

 

Det är inte bara islamiskt faktiskt. Egentligen denna lag har kommit med [hör ej 

vad han säger]. Men den har kommit med kulturen också. Vissa delar av denna 

lag är kultur eftersom vi aldrig lagat griskött. Så när vi ser griskött vi känner 

inte nått emot det, vi känner inte att vi äter det, tärtom (Respondent 5, 2011-12-

07). 

 

Det är två av respondenterna som medverkade i gruppintervjun som menar att de kan göra 

undantag och äta fläskkött ibland. Som exempel nämner de att det kan hända att de äter en 

hamburgare, om skolmaten inte faller dem i smaken. 

 

Respondent 9: Jag håller mig till det att inte äta gris 

Respondent 8: Inte jag heller 

Frida: Inte du heller? 

Respondent 9: Fast det kan hända om jag gör det någon gång 

Respondent 8: Ja ifall den andra maten typ är äcklig så kan det hända att man tar 

såhär en hamburgare till exempel 

Frida: Är det halal slaktat? 

Respondent 9: Dem säger att det är nötkött och sen hur dem har slaktat det det vet 

jag faktiskt inte.  

Frida: Det är inte så noga? 
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Respondent 9: Det är inte så att man går och fråga hur ha ni slaktat det liksom 

(Respondent 8 och 9, 2011-11-16). 

 

4.2 De värderingar respondenterna har om den svenska skolans ämnen 

I följande stycke presenteras vad respondenterna tycker om den svenska skolans olika ämnen. 

De ämnen som togs upp under intervjun var idrott och hälsa, musik, biologi och 

religionsvetenskap. 

 

4.2.1 Respondenternas erfarenheter av ämnet idrott och hälsa 

Tre killar anser att det inte finns några problem för muslimska elever i ämnet idrott och hälsa. 

På frågan om det uppstod problem svarar de kortfattat.  

Nej inte någonstans (Respondent 6, 2011-11-16).  

 

Alltså nej (Respondent 3, 2011-12-07).  

 

Nej inget alls (Respondent 7, 2011-11-16)  

 

En kille anser dock att idrotten skulle kunna vara ett problem för flickor med muslimsk 

bakgrund. Han är även tudelad vad det gäller muslimska killars problem i idrott- och 

hälsaundervisningen. 

 

Respondent 5: Idrotten kan vara ett problem för tjejerna 

Frida: Det är inget problem för killarna? 

Respondent 5: Även för killarna faktiskt, killarna kan vara lite aa så där. Nä 

det är inte så farligt när man tänker på så är det inte så farligt (Respondent 5, 

2011-12-07).  
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Två av de muslimska flickorna ser inte idrotten som något problem i skolan. En av dem anser 

att det går att lösa exempelvis genom att använda kläder som inte sitter tajt mot kroppen.  

Nä, alltså. Det fungera därför när vi har idrott går det bra i alla fall. Jag ska ta 

byxor och lite stor tröja och sådant här som inte kommer nära vader och sådant. 

Alltså man kan använda det. Man kan inte ha kjol. Du vet man kan inte röra sig 

på gympan. Nä jag tycker det går jättebra (Respondent 4, 2011-12-07). 

 

En annan respondent menar att bara eleven har ett bra språk så att hon eller han kan 

kommunicera med läraren på idrott- och hälsalektionerna. På så sätt kan det inte uppkomma 

några missförstånd då oklarheter reds ut i ett tidigare skede. 

 

 

Jag tycker inte det. Utan det beror helt på hur personen är. Till exempel om jag 

ska prata om mig själv. Jag har ganska bra tal och ord så jag kan förklara mig. 

Det finns andra muslimer som ska förklara sig, men de har inte talet och ordet. 

De kan bli sårade, de kan såra, skrika helt och de kanske inte har förstått riktigt 

vad det är det handlar om och vad den personen säger. Det är ju så 

(Respondent 2, 2011-12-07). 

 

Fyra av respondenterna anser att idrotten är ett problem för muslimska tjejer. Två tycker det 

är jobbigt att visa sig för det motsatta könet iklädd byxor och åtsittande kläder. De menar att 

muslimer inte får visa sin kropp för det motsatta könet.  

Till exempel i idrotten de som har slöjor måste ha kläder. Man får inte springa, 

får inte springa framför en kille och böja sig. Å en kille säger å kolla hennes 

kropp hon är tjock hon är smal hon är. Asså, killar säger så men man vet aldrig, 

det är så att det är förbjudet /…/ (Respondent 1, 2011-11-16). 
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Till exempel på idrotten vi är ju tjejer och killar och man måste springa. Om 

man ska springa och sådana saker med killar, men vi får inte vara blandade 

med killar och det känns jobbigt också att ha byxor. Man får inte tjejer får inte 

ha på sig byxor, för man ser dina ben. Men det finns olika muslimer men en del 

tar det normalt. Dem som praktisera försöker inte ta på sig byxor och sådant 

(Respondent 10, 2011-11-21). 

 

De andra två menar att muslimer blir orättvist behandlade på idrott- och hälsalektionerna. En 

ger som exempel att muslimer kan missgynnas i sammanhang som har med betygssättning 

och närvaro att göra. Respondenten uppfattar att läraren anser att muslimer är mer 

frånvarande än elever med annan religiositet, och på så sätt bestraffar dem. 

 

 

Ja, men typ. Har ju visat papper på att jag inte kan vara med. Hon har ju 

självklart så ont och kan ju inte vara med. Men i alle fall, min kompis hon 

visade sitt papper och hon är ju muslim och han [läraren] bara: du kommer 

ändå bara få IG så det spelar ingen roll i fall du har papper eller inte 

(Respondent 8, 2011-11-16). 

 

4.2.2 Simundervisningen i ämnet idrott och hälsa 

Tre av flickorna ovan, som ser ett problem med att medverka på idrott- och hälsalektionerna 

anser att simningen är ett av problemen i ämnet. 

Respondent 10: Ja, om man till exempel måste springa ute, man måste göra det 

och simningen. 

Frida: Har de löst de med simningen på något bra sätt? 

Respondent 10: Nej, jag sa jag ska inte vara med och springa ute. 

Frida: De ges inget alternativ till simningen? 
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Respondent 10: Nej, jag har inte frågat om det. Jag tycker jag kunde byta idrotten 

till någon annan lektion. Det skulle vara bättre men det går ju inte (Respondent 

10, 2011-11-21). 

 

 De andra respondenterna ser inget problem i simundervisningen. En av tjejernas skola har 

löst problemet genom att de muslimska flickorna får simma själva på onsdagar med hjälp av 

kvinnliga ledare. De andra två respondenterna har inte fått något alternativ som gör att det 

känns rätt för dem att medverka på simundervisningen.  

 

Det är så att simma med killar är förbjudet. Det har vi löst så att för de tjejer 

som har slöja på sig, de har bara onsdagar i simhallen som de får gå på. Sen tar 

ledarna kontakt med vår skola och säger: ja hon har klarat sig eller hon 

behöver lite mer träning (Respondent 1, 2011-11-16). 

 

Vidare talar respondent 1 om att det är flickor som är ledare och att alla muslimer som bär 

slöja från alla skolor i den medelstora staden är välkomna på simundervisningen. Det är inte 

idrottslärarna som är med på simundervisningen och undervisa eleverna utan det gör tjejer 

från universitetet. Det innebär att idrottslärarna har släppt simundervisningen för muslimer.  

 

Respondent 1: Ja, det är också två tjejer som kommer från universitetet  

Frida: Då är ni bara ett gäng tjejer? 

Respondent 1: Ja, alltså alla muslimer med slöja från alla skolor här i … får vara 

med (Respondent 1, 2011-11-16) 

 

4.2.3 Respondenternas erfarenheter av ämnet musik 

Av respondenterna så är det sju stycken som inte nämner musik som ett ämne där det kan 

uppstå problem. Två av respondenterna ser att det kan uppstå problem. En av de båda 
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respondenterna menar att det bara är de muslimer som praktiserar islam väldigt mycket som 

väljer att inte lyssna på musik. Respondenten menar vidare att det är ett problem med 

människor som är för religiösa eftersom de inte kan anpassa sig efter samhället eller kulturen. 

Respondenten har själv inga problem med att lyssna på musik.  

 

Musik är vackert men säg det inte till andra. Det kan vara några som kan tänka 

sig att inte höra musiken. Jag tror faktiskt att den, hur man säger, de är så 

mycket inne i religionen. /…/ Det är ett problem. Jag tror det är precis samma 

människor som jag tänker på. De kan inte lyssna på musik, inte göra någonting. 

Men du själv spelar inte musik men aa men när det finns en lektion med musik 

du måste sitta där. Det finns några som är elaka mot sådana. För mig spelar det 

inte någon roll. Inte så stor roll man måste vara öppen för andra kulturer och 

idéer annars blir det inget i resultatet, du kommer efter i utvecklingen 

(Respondent 5, 2011-12-07). 

En annan respondent menar att det är okej att lyssna på musik ifall du lär dig 

något av det. Det säger muslimer att det inte fungerar att lyssna på musik men 

det är okej därför att om du lär något. Det står att om du lär något, det inte är 

någon fara. Därför att du lär någonting. Om du lär ingenting, alltså det 

fungerar inte att lyssna på musik. Så är det (Respondent 4, 2011-12-07). 

 

En respondent anser att det är fel att lyssna på musik som muslim och ser det som ett problem 

i skolan. Hon menar att problemet inte enbart finns i musikundervisningen utan att problemet 

finns över allt i form av att andra elever går runt med hörlurar och lyssna på musik. Det 

innebär att det är svårt att undkomma musik. 

 

Det är all musik. Vi får inte lyssna på musik. Det är många som gör det. Men 

om man vill bli praktiserande man måste följa reglerna och jag försöker göra 

det. /.../ Ja, när det finns musik då lyssnar man på det även om du inte vill  /…/ 

Med tiden du kanske gillar den här musiken och vill lyssna på den sen. Det är 

också ett problem (Respondent 10, 2011-11-21). 
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4.2.4 Respondenternas erfarenheter av ämnet biologi 

Åtta av de muslimska eleverna anser att biologiundervisningen inte är något problem för dem 

som individer. De ser inte biologin och sexualundervisningen som något konstigt eller 

förbjudet. En av respondenterna säger att han även haft sexualundervisning i sitt hemland. En 

annan säger att hon inte har några problem med sexualundervisningen men att andra muslimer 

kan ha det.  

 

Frida: Om vi tar biologin som exempel med sexualundervisning? 

Respondent 5: Det är helt lugnt det hade vi som samma sak i vårt hemland, det är 

helt lugnt (Respondent 5, 2011-12-07). 

 

Nej, för mig det är helt okej. Men om man ska tänka på kvinnorna, så svårt för 

de. Om man visar någon speciell bild. Om jag nu ska vara ärlig, får inte kvinnor 

men inte män heller. Så det finns muslimer som går ut och lämnar stället och det 

finns många som sitter kvar. Det beror helt enkelt på personen (Respondent 2, 

2011-12-07).  

 

I våra länder har vi olika skolor för tjejer och killar. Därför är vi inte vana vid 

vissa rörelser. Men gör man på en skola, och det krävs vissa saker så gör man 

ju det. Det finns inga problem nu. Det är inte alltid, det finns inga problem nu 

/…/ (Respondent 3, 2011-12-07). 

 

Två av respondenterna har en annan syn på sexualundervisningen. De anser att det inte är bra 

att se på filmer som handlar om sex och samlevnad. Det är även pinsamt att titta på och prata 

om sex. Eftersom det kan uppkomma lust när det talas och tittas på sex så är det förbjudet för 

både tjejer och killar enligt muslimska seder. 
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Frida: till exempel som du berättade i idrotten finns det något liknande problem i 

något annat ämne? 

Respondent 10: Ja, till exempel om man lyssna på musik eller kolla på dåliga 

filmer som kärlek (Respondent 10, 2011-11-21). 

 

/…/ Vi från Asien tycker att det är pinsamt att se sånt. Det är förbjudet att en tjej 

och kille ska kolla på detta och då kommer det komma sådana här känslor, det 

vill jag göra och det vill jag göra. De tänker så prästerna att den islamska lagen 

vill inte över huvudtaget att ni kollar på sådana filmer, video. Det är helt alltså, 

det är inte tillåtet (Respondent 1, 2011-11-16). 

 

4.2.5 Respondenternas erfarenheter om islam i religionsundervisningen 

Fyra av respondenterna har ännu inte haft någon undervisning i islam på religionslektionerna. 

En av dem har läst ur en av skolans läroböcker och anser att det står mer om shiamuslimer än 

om sunnimuslimer och att det ibland står att muslimer gör äckliga saker, vilket respondenten 

inte anser är sant om muslimer. 

 

Men jag har kollat på böckerna och det finns shiamuslimer och sunnimuslimer 

och de kan shiamuslimer. Jag tycker de gör sådana äckliga saker också. Jag 

tycker inte det är rätt. Jag är sunnimuslim. Man kanske tycker islam är äckligt 

och sådant men det är inte så islam är jättefint. Ja, jag vet att det är det. Om det 

inte var så skulle jag inte praktisera. Men det känns skönt när man praktisera 

och tro på gud. Det är jättefint (Respondent 10, 2011-11-21). 

 

En av respondenterna som haft islamundervisning menar att problemet är att islam är uppdelat 

i två inriktningar. Böckerna framställer enligt respondenten sunnimuslimerna mer än 

shiamuslimer.  



40 

 

Alltså, problemet är vi har två inriktningar inom islam. Shiamuslimer och sen är 

det sunnimuslimer. Jag är shiamuslim och när de hämtar böcker så pratar de 

om sunnimuslimer. Men de nämner att det finns två stycken inriktningar. Vi är 

mer alltså sunnimuslimer är mer stränga än oss, liksom de är mycket stränga 

med religionen. Men man bli liksom glad när man vet att det är religionen. Man 

vet allting och ibland har vi sådana här saker att hämta hemifrån som till 

exempel Koranen som är som Bibeln då. Sen hämtar vi klädstilen man ber med 

och så har vi en sådan matta som vi står och ber med. Det är sådana saker som 

vi brukar hämta och visa för lärare och elever och så klasskamrater då. Det är 

ju en kul grej (Respondent 1, 2011-11-16). 

En annan respondent menar istället att det står olika saker i Bibeln och i Koranen. 

   

 

I Bibeln står det en sak och i Koranen står det något annat som går emot Bibeln. 

I skolan måste man vara med i alla ämnena. Ibland går Bibeln och Jesus lite till 

överdrift. Det krävs tid och rum man måste kunna uttrycka sig, vi gillar att 

diskutera. Det är två olika syner på hur det är (Respondent 3, 2011-12-07). 

 

De resterande fyra respondenterna anser att religionsundervisningen om islam är bra men att 

allt inte framkommer. Detta ses inte som konstigt då islam är en stor religion och det vore 

konstigt ifall hela religionen kunde framställas på ett fåtal kapitel i en lärobok. De anser även 

att det är viktigt att läraren berätta de skillnader som finns mellan kristendom, judendom och 

islam där de som exempel nämner Jesus. 

 

Jag tycker att det är bra med religionsundervisningen. Till exempel det som står 

i böckerna. Det är ganska sant, men inte helt. Man glömmer ibland vad det 

egentligen är till exempel hur man skapades och att muslimer tänker att Jesus är 

en profet. Kristendomen tror att Jesus är en gud. Såhär är lite skillnad. Man 
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behöver ibland förklara istället för att vara tyst och andra tycker illa.  

(Respondent 2, 2011-12-07). 

 

Alltså det finns mycket svåra tolkningar. Man kan inte bestämma, det är sant det 

är inte sant. Om du kommer att jämföra alla böcker som tolkar olika delar, 

alltså det kommer att bli nästan, det kommer att likna. Alltså i alle fall de regler 

som jag säger (Respondent 4, 2011-12-07).  

 

Religionslektionerna, jo på något sätt. Men det är inte allt helt och hållet som 

kommer på religionsböckerna här i Sverige. Alltså de böcker som vi har, alltså 

religioner är väldigt stort så de kan inte förklara allt på typ tre till fyra kapitel. 

Men tillräkligt, jo. Alla elever alltså alla har en fin bakgrund om islam /…/ 

(Respondent 5, 2011-12-07).    

 

4.3 Den svenska skolan som helhet  

Här lyfter jag vad respondenterna tycker om den svenska skolan i helhet. Som helhet menar 

jag skola som samlingsplats, lärarna och skolans uppbyggnad. 

 

4.3.1 Helhetsbilden 

Den svenska skola som enhet, tycker åtta av respondenterna är mycket bra. Anledningar till 

varför respondenterna tycker att den svenska skolan är bra är bland annat att man lär sig 

mycket. En viktig del av det är att man lär sig språket och att det är tillåtet att utöva vilken 

religion som helst. 

 

Ja, det är en bra skola. För alla är här och man får lära sig vad man vill och 

sådant (Respondent 7, 2011-11-16). 
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Den är bra, denna i alle fall. Det är inte ämnena i skolan utan lärarna. Det är 

mycket stor skillnad. Ja, de är mycket bättre här alltså där är de hatade. Du vet 

alltså de slår elever (Respondent 6, 2011-11-16). 

 

Ja det är bra, man lär sig många kunskaper. Man lär sig språket. Jag har inte 

bott här i Sverige så länge. Jag har bara bott här i fyra år. Så mycket svenska 

kan jag inte. Det är så mycket som jag inte kunnat utan svenska skolan 

(Respondent 2, 2011-12-07). 

 

Därför att det finns, därför att det är bra att det finns många religioner som 

handlar om skolan och att man inte kan säga, du får säga att du tillhör den 

religionen. Du får inte komma in i min religion, alltså man vet om att den regeln 

inte finns i svenska skolan. Det tycker jag är jätte bra och fungera i alle fall 

(Respondent 4, 2011-12-07). 

 

Den respondent som skiljer sig från de andra respondenterna anser att den svenska skolan är 

annorlunda om man jämför med skolor i muslimska länder. Han anser att den svenska skolan 

skiljer sig ur ett kulturellt perspektiv. 

 

Alltså för islamskt sätt är det annorlunda. När man säger kultur jo det är inte så 

bra för kultur. Men för islam jag tror att det är lugnt. Det är bara endast, det 

finns saker för studenter som man inte kan stirra på. Läraren ska styra lektionen 

och sådant. En student kan inte förklara för läraren han kan inte göra sådant 

eller hon kan inte göra sådana saker det går inte med kulttur. Det är svårast för 

tjejen. Pojkarna det är inget problem vi uppfostras för att inte föreligga det ska 

vara så. Men med tjejerna, jo det är ett problem (Respondent, 5, 2011-12-07). 
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4.3.2 Lärarens roll  

Det var åtta av respondenterna som ansåg att de svenska lärarna var bra. På frågan varför de 

svenska lärarna var bra svarade respondenter att de leder bra, hjälper dem mycket, samt visar 

respekt och förståelse. 

 

För läraren har alltid kontakt med eleven. För det andra det finns elever som 

asså, man är inte tvingad att vara med dem. Det är olika hur de visar respekt 

mot andra och så. De flesta på denna skola är bra jag har inte sett något fel  

liksom (Respondent 1, 2011-11-16). 

 

Lärarna tycker jag att de gör deras bästa och de tillåter oss att förklara och de 

tillåter oss att vara vad vi vill och vad vi tycker. De struntar inte i oss 

(Respondent 2, 2011-12-07) 

 

 De två respondenterna som medverkade i gruppintervjun anser att lärare ibland kan vara 

rasistiska. De menar att lärare kan uttrycka sig olämpligt och att det ofta är elever med 

utländsk bakgrund som får ta emot skäll av läraren.  

 

Frida: Varför tycker ni att skolan är bra? 

Respondent 8: Alltså det beror ju på vilken skola man går i 

Respondent 9: Ja och vilka lärare man har 

Respondent 8: Ja, för vissa är ju inte så värst rasistiska av sig. De kan ju säga 

saker som bara aa men oj. Ja om vi, typ jag skrattar så: varför skrattar du? Du 

får inte skratta under lektionstid. Man bara jaha.  

Respondent 9: Ja det är typ mer vi utländska som får mer skit på oss. (Respondent 

8 och 9, 2011-11-16). 
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4.3.3 Att utöva sin religion i den svenska skolan 

Alla utom en respondent känner att det finns utrymme att utöva islam i den svenska skolan. 

Anledningar till varför de anser att utrymme finns är bland annat att bära slöja, att man själv 

får välja vad det är som man ska lära sig, att man får vara ledig vid muslimska högtider som 

till exempel festerna efter fastan och att det erbjuds platser att be på.  

 

Nej det är helt fritt, det är helt upp till mig. Ingen kan påverka mig eller tvinga 

mig att göra något. Under ramadan då får vi sal nummer sex om man vill be. 

För att när det blir lunch alltså, när alla går till matsalen så måste vi stanna 

kvar här. Jag ber ibland i gympasalen. Det är helt okej (Respondent 2, 2011-12-

07). 

 

Ja, det tycker de. Allt är acceptabelt, att be, att be och så. Ja, ne alltså ja man 

kan gå och vad heter det? Gå på toaletten och tvätta sig om händerna. Man 

måste gå på toa och göra sig ren. Annars det går inte att man ber. Man måste 

visa att sina kläder är rent och så vidare (Respondent 4, 2011-12-07). 

 

En respondent menar att han inte vet om det är tillåtet att utöva sin religion i den svenska 

skolan. Han har inte tagit reda på ifall det är acceptabelt eftersom han känner att han vill 

anpassa sig till den svenska skolan. Därför väljer han att inte göra alla riter som han följer i 

skolan utan istället göra det i hemmet.  

 

Nej, jag har alltså inte frågat om det men jag vill inte. Det spelar ingen roll. Jag 

ber inte här i skolan. Jag anpassar mig (Respondent 7, 2011-11-16). 
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4.3.4 Anser respondenterna att de är diskriminerade i den svenska skolan? 

Två respondenter anser att de någon gång blivit diskriminerade i skolan. En av 

respondenterna ger som exempel när hon inte fick bära slöja på sin praktik genom skolan som 

genomfördes på Ica; 

  

Det är en chef då på Ica där jag praktiserar tisdagar och torsdagar. Då säger 

han att jag har ingenting emot dig, men jag tycker det här [pekar på slöjan] är 

jättefult /…/ (Respondent 1, 2011-11-16) 

 

Vidare berättar hon att Icas chef skämt ut henne inför alla och sagt att pensionärer inte vill 

handla på Ica på grund av att hon bär slöja 

 

/…/ det är liksom inget bra att höra, man känner att jag inte vill vara kvar här. 

Han skämde ut mig inför alla. Jag vet vad det är men de som är gamla alltså 

pensionärerna, hur de tar emot det liksom. Dem kommer aldrig komma till Ica 

för någon har slöja som jobbar här. Det tycker inte jag var bra sagt 

(Respondent 1, 2011-11-16). 

 

Den andra respondenten menar att hon blivit diskriminerad många gånger och ger som 

exempel när hon och en tjej med svenskt ursprung satt och skrattade då läraren bara sa till 

henne. 

  

/…/ alltså då kommer hon [läraren] och tar i mig, såhär bara alltså. Du, jag 

kastar ut dig om du skrattar en gång till. Jag bara, jaha okej. Det tycker jag var 

lite konstigt. För det står ju massa andra och skrattar också (Respondent 8, 

2011-11-16). 
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Resterande respondenter anser att de aldrig blivit diskriminerade. 

  

4.3.5 Är den svenska skolan kristen enligt respondenterna? 

Det är tre respondenter som anser att skolan är kristen. Den första anser att det ses eftersom 

skolan har jullov och att skolan vid vissa tillfällen samlas i kyrkan. 

 

Alltså det är regler. Men jag tycker att de följer mycket för de följer ju till 

exempel jullovet. Vi måste samlas i kyrkan. Det visar att det är religiöst. Men 

mina regler säger att man inte kan gå i kyrkan när det är musik. Det är okej att 

gå in i krykan när de endast pratar och man kan höra utan musik (Respondent 

4, 2011-12-07). 

 

Den andra anser att skolan är religiös eftersom lärarna är religiösa. 

 

Jo, det känns det som. Alla lärare är religiösa, de flesta av dem. Det finns en 

som är ateist som jag känner till. Det var i matte, en underbar lärare. Han tog 

pension men resten av de gamla lärarna de var kristna, alltså kristna på riktigt 

(Respondent 5, 2011-12-07). 

 

Vidare berättar han att kristna lärare förhåller sig objektivt i undervisningen och att han inte 

tror att kristna lärare kan påverka muslimska elever negativt 

 

Frida: De som är kristna tror du de kan...  

Respondent 5: Alltså påverka muslimer negativt? 

Frida: Ja. 

Respondent 5: Absolut inte, nej absolut inte de är kristna ju, de gör inte så. 
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Frida: De framhåller inte kristendomen i sin undervisning? 

Respondent5: Alltså vad menar du? 

Frida: I undervisningen så pratar dem inte mer om kristendomen? 

Respondent 5: Nej, de präglar inte kristendomen (Respondent 5, 2011-12-07). 

 

Den tredje respondenten anser att skolan har kristna drag men att den även influeras av många 

andra religioner. 

 

 Man märker att skolan är mer kristen. Men sen finns det massa andra religioner 

också (Respondent 9, 2011-11-16). 

 

Hon har svårt för att förklara vad det är som är kristet i den svenska skolan, men menar sen att 

det är hur skolan är uppbyggd och att många lärare är kristna. Hon tar även upp jullovet som 

en kristen del av skolan. 

 

Jag vet inte hur jag ska förklara men man alltså man märker det på själva folket 

och hur den är [svenska skolan]. Alla lärare är ju typ kristna. Sen det här att 

man går till kyrkan typ vid skolavslutningar och sådant här. Det visar ju också 

att det är kristet (Respondent 9, 2011-11-16).  
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5. Analys och diskussion 

Här kommer jag att problematisera det resultat jag kommit fram till med tidigare forskning 

och med min teori. 

 

5.1 Muslimska elever i den svenska skolan 

I resultatet går det att se att respondenterna generellt är nöjda med den svenska skolan och 

skolans uppbyggnad. Det är endast en respondent som tar upp samma problematik som 

Samuelsson med att kulturen är annorlunda i Sverige mot respondenternas hemländer 

(Samuelsson, 1999:100). Detta kan ses ur Bergers perspektiv med att individen ser religionen 

som tillhörande den privata sfären istället för den offentliga. Det innebär att muslimska elever 

ser islam som något privat som utförs i hemmet och inte på samma vis i offentliga 

sammanhang, som exempelvis i skolan (Berger, 1990:133-140). En av respondenterna har 

inget behov av att utför islam på skolan eftersom han vill anpassa sig till den svenska skolan. 

Här kan man se en sammankoppling med Bergers perspektiv, där respondenten väljer att inte 

utföra sin religion i offentliga sammanhang utan istället väljer att utföra sin religion i sin 

privata sfär. Liknande tolkning kan göras när många av respondenterna inte vågar äta 

skolmatsalens kött eftersom de inte kan vara säkra på att köttet är halalslaktat. De tycker att 

det är bra att skolan erbjuder muslimer både vegetarisk mat och ett köttalternativ som inte 

innehåller fläskkött även om det inte är halalsklaktatslaktat. För respondenterna hade det bästa 

i många fall varit att få halalslaktat kött, men de tycker att skolan löser problemet på ett bra 

sätt. Respondenterna äter istället halalslaktat kött i sina hem. Detta ämne berör både Otterbeck 

och Samuelsson som ger liknande analyser. Ur deras synvinkel är det negativt att eleverna 

inte får halalslaktat kött. (Otterbeck, 2000:52f; Samuelsson, 1999:102). I stället anpassar 

eleverna sig i det offentliga som i detta fall är matsalen i skolan och som BergersBerger säger 

skjuter det religiösa till det privata i detta fall hemmet.  

 

Vidare kan det diskuteras om vissa av respondenterna är medvetna om vad som är fläskkött 

och nötkött. Detta kan ifrågasättas då respondenterna säger att de äter fläskkött när de förtär 

hamburgare, vilket inte stämmer. Hamburgare är gjort av nötkött. Det respondenterna i detta 

fall kan ställa sig kritiska till är ifall köttet är halalslaktat. De två respondenterna som uttalade 
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sig om detta har även uppgett att de förtär kött som inte är halalslaktat, vilket innebär att det 

inte bör vara några problem för dessa respondenter att förtära hamburgare.   

 

5.2 Skolans ämnen 

Respondenterna uppger att det finns problem med de olika ämnena i den svenska skolan, vilka 

sammanfaller med de problem som nämns av Samuelsson, Otterbeck och Stenberg. Att 

författarna tar upp den problematik som finns är bra men det är viktigt att inte förstora upp 

problemen eftersom respondenterna vet om problematiken men inte ser den som något 

problem. Att många muslimska elever inte själva ser problematiken uppfattar jag som 

positivt. Det för att den problematik som kunde varit stor nu endast sträcker sig i en lite skala. 

Otterbeck skriver i sin nyaste bok att vissa saker inte stämmer överens med hans tidigare 

studier till exempel har han tidigare kommit fram till att skolans religionsböcker enligt 

muslimer inte skildrar islam på ett korrekt sätt. Men i nyare studier menar han att många 

muslimer är nöjda med hur religionsböckerna skildrar islam (Otterbeck, 2004:147). Detta kan 

enligt mig till exempel hänga samman med att religionsböckerna har skrivits om eller att 

muslimer idag är mer toleranta för hur deras religion framställs.    

 

I ämnet idrott och hälsa anser tre pojkar att det inte finns några problem. Den fjärde pojken 

anser att det kan finnas problem för flickor med muslimsk bakgrund. Detta återspeglas i två 

flickors uppfattningar om att det är jobbigt att medverka på idrott- och hälsalektionerna. 

Samuelsson anser att sådana problem ska lösas genom särundervisning eftersom eleverna inte 

får visa sig för det motsatta könet i en klädsel som visar kroppen. (Samuelsson, 1999,104f). 

Varför dessa två flickor känner som de gör kan bero på Berges teori om socialisering.  Teorin 

går ut på att samhället har skapats av människan och att det är människan som har satt upp 

vilka normer som gäller (Berger, 1990:9f).. Det är inte samma människor som skapar alla 

samhällen och normer, vilket innebär att alla samhällen inte har samma normer. Det i sin tur 

innebär att det kan bli en form av kulturkrock. En kulturkrock kan uppstå när en individ flyttar 

från ett samhälle med en plausibilitetsstruktur till ett annat samhälle med en annan 

plausibilitetsstruktur. Ett exempel är när elever med muslimsk bakgrund som tidigare bott i 

sitt hemland har lärt sig att pojkar och flickor inte undervisas i idrott och hälsa tillsammans. 

Det som samhället då tidigare sagt är fel säger nu plötsligt samhället är rätt, vilket kan göra att 
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dessa muslimska elever har en annan syn på vad som är rätt och fel. De andra respondenterna 

har försökt att komma runt problematiken som finns i idrottshallen genom att bland annat klä 

sig i stora kläder. Det visar- på att respondenterna är medvetna om eventuella problem men att 

de försöker anpassa sig och hitta lösningar.  

 

Problem kan även uppstå både i musikundervisningen och i biologiundervisningen. Det är 

endast en respondent som ser musikundervisningen som ett problem. Respondenten menar att 

man inte kan bli en fulländad muslim om man lyssnar på musik eftersom sederna säger att det 

inte är tillåtet. Det är en respondent som inte själv ser musikundervisningen som ett problem, 

men som menar att musik kan vara ett problem för andra elever med muslimsk bakgrund. 

Otterbeck och Samuelsson menar att det främst är kristna sånger eller populärmusik som 

muslimer inte får lyssna på eftersom texterna kan ha opassande innehåll (Otterbeck, 

2000:106; Samuelsson, 1999:63). Den respondent som sätter sig emot musikundervisningen 

menar istället att all sorts musik är förbjuden.  

 

Religionsundervisningen kan enligt Otterbeck vara problematisk för muslimska elever i olika 

avseenden. Ett problem kan vara att föräldrarna är rädda att deras barn ska bli påverkade och 

på det viset vilja byta religion. Ett annat problem är att många anser att den fakta som står om 

islam är felaktig, vilket de menar, ger en förvrängd bild av religionen (Otterbeck, 2000:63). 

Fyra av respondenterna hade inte påbörjat religionsundervisningen. Det kan därför 

ifrågasättas ifall det resultat som framkommit kring undervisningen i islam i studien är 

relevant. Fyra av de respondenterna som haft islam i religionsundervisningen tycker att islam 

presenterades på ett bra sätt. De menar att det står bra fakta kring religionen och att böckerna 

framhäver islam på ett rättvist sätt. Otterbeck kom fram till liknande slutsatser i sin senaste 

bok, Samtidsislam. Där går han emot sin tidigare forskning. Han kom där fram till att 

religionsböcker enligt muslimer inte framhåller islam på ett rättvist sätt. Han liksom jag kom 

fram till en nyanserad bild av religionsböckernas framställning av islam. Det innebär att 

böckerna nu anses framställa islam på ett bra och rättvist sätt (Otterbeck, 2004:147). Detta 

kan bero på att religionsböcker i undervisningen skrivits om eller att muslimska elever har en 

annan bild av islams framställning idag.  

 



51 

 

En respondent ansåg att det stod för mycket om shiamuslimer och en annan respondent ansåg 

att det stod för mycket om sunnimuslimer i religionsundervisningens böcker. En sak att 

reflektera över här är att den respondent som anser att det står för mycket om shiamuslimer är 

sunnimuslim och vise versa. Sunnimuslimen säger att hon inte påbörjat islamundervisningen 

men att hon ändå läst i religionsböckerna, vilket man bör ställa sig kritiskt till. Hur mycket har 

hon läst i böckerna, har hon läst i de religionsböckerna som är för gymnasiet eller syftar hon 

på högstadiets böcker?  Att respondenterna vill framhäva den religionstillhörighet som de 

anser vara lämplig och sann är inte konstigt. Det kan med största sannolikhet uppkomma 

samma tendenser i andra religioner. Där elever tycker att deras religion har lyfts ur en 

synvinkel som inte helt reflektera till elevens syn på religionen. Detta kan sammankopplas 

med en respondent som menar att all fakta kring islam inte kan finnas med i läroböckerna 

eftersom läroböckerna bara är uppbyggda på ett fåtal kapitel och islam är en stor religion. Det 

är viktigt att vara både noggrann och medveten om vad som publiceras i svenska läroböcker 

kring alla religioner. 

 

5.3 En helhetsbild av den svenska skolan 

Samuelsson menar att läroplan Lpf 94 (samma problem finns i GY2011) skulle kunna 

innefatta problem för elever med muslimsk bakgrund. Han menar att vissa av de mål som 

eleverna ska klara kan vara svåra att förstå för elever med muslimsk bakgrund, vilket innebär 

att de uppsatta målen i vissa fall inte är möjliga att uppnå för alla. Detta kan bero på att målen 

är för svårt formulerade, eller att lärarna inte presenterar målen som gör det möjligt att 

diskutera och reflektera (Samuelsson, 1999:100f). Detta är ett intressant ämne som jag borde 

diskuterat mer med respondenterna.  

Respondenterna uppfattar de svenska lärarna som övervägande bra. Det är två respondenter 

som ibland anser att lärare kan vara rasistiska och skäller mer på elever med utländsk 

bakgrund. Dessa två elever tycker att de själva blivit orättvist diskriminerade av lärare vid 

flera tillfällen. Det är svårt att dra någon större slutsats kring detta eftersom det endast är två 

som uttryckt sig kritiskt mot lärare. Varför jag har svårt att uttrycka mig beror bland annat att 

jag inte vet hur scenariot i klassrummet såg ut eller att jag inte har några uttalanden från 

lärare. Men det är inte acceptabelt att elever känner sig kränkta. 
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5.4 Möjligheten till att kunna praktisera islam i skolan 

Nio av respondenterna i studien menar att det finns utrymme att praktisera islam i den svenska 

skolan. Den respondent som skiljer sig från de andra har inte själv valt, att inte ta reda på om 

det är acceptabelt att utföra islam på skolan. Han har själv valt att anpassa sig till den svenska 

skolan, därför undviker han att be i skolan. Genom att se problem kan det lätt bli att det börja 

talas om vi och dem. Att börja se människor som vi och dem i den svenska kommunala skolan 

är väldigt farligt, då det kan innebära att skolan blir uppdelad och alla elever med samma 

religion dras över samma gräns. I resultatet kan det antydas att respondenterna inte vill bli 

särbehandlade eller behandlade som vi och dem. Det skulle i sådana fall kunna innebära att 

muslimska elever undviker att se de problem som finns. Detta kan ses som både positivt och 

negativt. Det positiva är att det i sådana fall inte heller uppstår några synliga problem. Medan 

det negativa är att det kan finnas muslimska elever som istället går och mår dåligt på grund av 

att de inte kan följa sin religion. Därför anser jag att det är viktigt att man som lärare vet om 

de problem som kan uppkomma. Men att lärarna sedan inte får göra för stor sak av 

situationen. Låt istället varje elev utgå från sin grund och individanpassa sedan för de elever 

som har behov av det. Det gäller inte bara muslimska elever, utan alla elever.    

 

 

Tre respondenter ser skolan som kristen och alla tre har olika erfarenheter. Det som bör 

beaktas är att dessa tre respondenter går på tre olika gymnasieskolor. Det innebär att det finns 

elever som ser kristendom i alla tre skolorna. Två av de tre respondenterna ser att den svenska 

skolan präglas av kristendom. En av orsakerna till detta är jullovet. Jullovet ses av två 

respondenter som en religiös koppling till den svenska skola. Men dessa respondenter ser 

även att det finns andra religioner i skolan. Det kan innebära att det finns en mångkulturalism 

i skolan. Idag har ändå kristendomen till stora delar försvunnit från skolan i gemförelse med 

hur det var förr. Det kan förklaras med hjälp av Berges teorier om privatisering. Det innebär 

att religionen inte längre får plats i den offentliga sektorn utan istället förpassas till det 

privata. Men religionen i detta fall kristendomens fortsätter att prägla, vilket ger ett inflytande 

och en fortsatt kommunikation med skolan (Berger, 1999:133-140). Det gör att elever med 

annan religiositet i vissa fall kan uppfatta att kristendomen fortfarande finns kvar. Ett exempel 

på kristna kopplingar kan vara jullovet, då man bland annat är ledig för att kunna fira kristna 
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traditioner. Det kan här finnas dubbla synsätt, där den ena sidan menar att man är ledig och att 

det är valfritt ifall man vill utöva kristna religiösa traditioner. Den andra sidan menar istället 

att det finns tydliga kopplingar till kristendom för ledigheten då den är indirekt kopplad till 

kristna traditioner.  

 

5.5 Att utöva sin religion 

Brah menar att identifikationsprocessen är viktig eftersom det skapar en förståelse för 

individens identitet och samhället vi bor i. I stora delar av resultatet kan man se att individens 

identitet är viktig. Respondenterna anser i många fall att det är viktigt att man får vara den 

man är såsom när respondent 8 och 9 berättar att de upplever att lärare behandla individer 

med annan kulturell bakgrund annorlunda mot vad man behandla ”svenska elever”. 

Respondent 8 och 9:s problem kan man även koppla för att få en förståelse för det samhälle vi 

lever i. Brah menar att samhället är uppbyggt av hierarkier. Författaren menar vidare att 

hierarkier uppkommer genom hur en individ ser på en annan individ. I detta fall upplevs det 

att läraren ser ner på individer med annan kulturell bakgrund. Enligt Brahs teori skulle det 

innebära att eleven upplever att läraren anser att elever med annan kulturell bakgrund tillhör 

en lägre hierarki än elever med svenskt ursprung. Det innebär i sådana fall att människan 

bygger upp ett samhälle där man inte ser alla människor som lika värda. Utan människan 

lägger värderingar i till exempel vad människor har för religionsuppfattningar och sätter efter 

det dem i fack på hierarkistegen (Brah 1996:115ff). Brahs identifikationsprocess kan även 

kopplas till respondent 1:s upplevelser under en praotid i en mataffär. Där upplever 

respondenten att butikschefen ser ner på henne för att hon väljer att bära slöja. Butikschefen 

menar att respondent 1 inte bör ha slöja på sig under sin praktik eftersom hon kan skrämma 

kunder. Respondent 1 ser sin slöja som sin identitet. Att butikschefen vill ta bort slöja kan 

kopplas till samhället och Brahs teorier kring hierarkier. Butikschefen anser att en slöja kan 

göra så att kunder inte längre vill komma och handla. Detta innebär att butikschefen ser 

människor som bär slöja som något onaturligt och skrämmande och anser att de befinner sig 

lägre ner i en hierarki.  Detta påvisar samma tendens som ovan att människan inte ser alla som 

lika värda utan genom värderingar sätter in människan i olika fack. Det kan enligt Brah 

innebära att människan uppträder olika i olika sammanhang, vilket innebär att människan 

anpassar sin identitet efter de människor man umgås med (Brah1996:115ff).     
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5.5 Slutsatser 

Det Otterbeck, Samuelsson och Stenberg tar upp är sant men det gäller inte alla elever. Detta 

kan kopplas samman med elever som är homosexuella eller bisexuella. Ska deras 

sexualundervisning specialanpassas i och med att samhället är normativt för att samlevnad 

man och kvinna är det rätt och att man därför utgår från det i sexualundervisningen? Brah 

menar att alla individer är olika och att det därför är viktigt att skilja på personliga 

erfarenheter och miljön i frågor kring exempelvis kultur. Brah menar vidare att det finns 

många olika sätt att hitta sin personlighet på. Hon menar bland annat att en individ kan 

uppföra sig annorlunda i olika situationer, vilket kan bero på kön, etnicitet, klass och religion 

(Brah, 1996:115ff). Därför anser jag att det är viktigt att vara medveten om de problem som 

finns men att inte generalisera eller dra alla över en gräns eftersom det är en skara muslimska 

elever som upplever delar av svenska skolan som ett problem för att utföra islam. Istället är 

det viktigt att se alla som enskilda individer och anpassa undervisningen efter individen. Det 

är givet att det inte går att individanpassa alla undervisning eftersom tiden inte räcker till. Det 

är därför viktigt att veta när det är rätt att individanpassa för en elev. Det spelar ingen roll om 

det är av muslimska skäl eller av andra skäl. Alla elever ska behandlas lika. Det är därför bra 

att se Otterbecks, Samuelssons och Stenbergs resonemang med en kritisk inställning detta för 

att inte läraren själv ska göra så att det uppstår problem. 

 

5.6 Förslag på vidare forskning 

För att utveckla denna forskning kan man studera skillnader mellan skolan i Sverige och 

elever med muslimsk bakgrunds skolor i hemlandet. Där kan undersökningen gå ut på att se 

vad det är som skiljer skolorna åt och vad de olika skolorna kan lära sig av varandra. Vidare 

kan man även studera vad lärare ser för skillnader mellan svensk födda elever och elever med 

muslimsk bakgrund. För att se om lärare ofta se de problem som Otterbeck, Samuelsson och 

Stenberg tar upp. En intressant studie hade även varit att jämföra shiamuslimer och 

sunnimuslimers tankar kring en icke konfessionell skola. För att se om det är någon av de 

muslimska grupperna som utmärker sig i sitt tänkande.  
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6. Sammanfattning 

Syftet med studien är att belysa vad elever med muslimsk bakgrund anser om den svenska 

skolan, samt hur de resonerar kring de problem som beskrivs av Otterbeck, Samuelsson och 

Stenberg i förhållande till en icke-konfessionell skola. Studien gjordes med hjälp av 

kvalitativa intervjuer med tio stycken muslimska elever från tre olika gymnasieskolor. Åtta av 

intervjuerna genomfördes enskilt och de två återstående intervjuerna genomfördes med hjälp 

av en gruppintervju. Gruppintervjun genomfördes eftersom de två respondenterna inte ville 

ställa upp enskilt.  

 

Otterbeck, Samuelsson och Stenberg berör i sina böcker problem som kan uppstå i den 

svenska skolan på grund av att man har en muslimsk tro. Några av problemen som de tar upp 

är till exempel idrott- och hälsalektionerna där ett av problemen som kan uppkomma för 

muslimska elever är den obligatoriska simningen i simhallen. Detta är ett problem eftersom 

muslimer inte får visa hud för det motsatta könet. Vidare tar Stenberg upp den problematik 

som kan uppkomma i biologiundervisningen där han menar att många muslimska föräldrar är 

oroliga för att skolan lär elever om samlag, eftersom det är förbjudet innan muslimerna ingått 

ett äktenskap. Det kan även uppstå problem i matsalen och i övriga delen av skolan för 

muslimerna enligt Otterbeck, Samuelsson och Stenberg.  

 

De flesta muslimska elever i studien anser att den svenska skolan är en bra skola som försöker 

anpassa sig. Men muslimska elever kommer att möta en del problem i den svenska skolan. 

Respondenterna kände att det fanns utrymme för de att utföra sin religion i skolan i form av 

till exempel att fasta och att be. I resultatet kan det även utläsas att alla de problem som 

Otterbeck, Samuelsson och Stenberg skriver om finns. Respondenterna är i många fall 

medvetna om problemen men de ser inte problemen som stora. För att koppla resultat till en 

teori valde jag främst att använda mig av Bergers och Brahs teorier. Bergers teori kring 

objektivering som handlar om hur en individ lär sig att förhålla sig till rätt och fel redan vid 

yngre åldrar. Berger menar vidare att det beror på att samhället är skapat av normer som i sin 

tur är skapat av människan. Det i sin tur innebär att ett samhälle är uppbyggt av människor 

och ett annat samhälle av andra människor, vilket innebär att plausibilitetsstrukturen kan 

skilja sig mellan olika samhällen. Det gör att det kan bli en form av kulturkrock när 
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människor flyttar till nya samhällen. Brahs teorier går i stället ut på att se varje individ som en 

individuell individ och inte se alla individer med till exempel muslimsk bakgrund som 

likvärdiga. Vilket innebär att en muslimsk individ inte är samma person med samma tankar 

och värderingar som en annan individ med muslimsk bakgrund med andra tankar och 

värderingar. Brahs teori går även ut på att ge en förståelse för hur individen ser på sig själv. 

Det ger författaren genom individuella och kollektiva skildringar av kön, klass etnicitet och 

religion. Genom identifikationen skapas en förståelse både kring individens identitet och 

genom samhället. Brah menar att en människa kan uppfattas olika i olika sammanhang vilket 

gör att identiteten kan skilja sig utifrån situationen. Genom identifikationsprocesser kan man 

se hur ett samhälle är uppbyggt utifrån hierarkier     

 

I slutsatsen kom jag fram till att det Otterbeck, Samuelsson och Stenberg säger stämmer. 

Dock är det viktigt att veta att det inte stämmer på alla muslimska elever. Det ä viktigt att veta 

att det finns andra saker än religion som kan göra att elever inte vill vara med i 

undervisningen eller inte trivs i skolan. Det är viktigt att se på varje individ som en egen 

individ 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

Brev till föräldrar 

Hej 

Jag Frida Jonsson kommer från Linneuniversitetet i Växjö där jag läser mitt sista halv år till 

gymnasielärare i idrott och hälsa och religion. Under min sista termin ska jag skriva en c-

uppsatts inom religionsvetenskap. 

Jag ska genomföra en studie där jag se ifall den svenska skolan är konfessionell. Jag ska i min 

studie undersöka ifall elever med annan religiositet än kristendom tycker att deras religion får 

utrymme att utföras i den svenska skolan samt om de tycker att den svenska skolan präglas av 

kristendomen. 

När man medverkar i min studie är man anonym vilket innebär att man inte på något sätt kan 

ta reda på vem det är som sagt vad eller vad personerna i studien heter. Man är inte tvungen 

att svara på någon fråga. Man kan när som helst avböja sin medverkan vilket innebär att man 

kan sluta medverka i studien både innan under och efter intervjun. Jag förhåller mig till de 

etiska råd som finns angående intervjuer. 

Eftersom ditt barn är under 18 år så måste jag ha ditt medgivande. Ifall du anser att det är okej 

att ditt barn medverkar i denna studie så behöver jag din underskrift. 

 

 

 

Mvh 

Frida Jonsson 

 

 



61 

 

 

Bilaga 2 

 

 Intervjuguide 

 

1. Praktisera du islam?  

2. Följer du islamska riter i form av bön, fasta, mat, alkohol med mera (varje alternativ 

ställs som en fråga bara onödigt att ha 10 frågor)? 

3. Hur religiösa är dina föräldrar?  

4. Anser du att svenska skolan är en bra skola? Varför? 

5. Tillåter skolan dig att utöva din religion? Varför? Varför inte? 

6. Uppstår det några specifika problem i de olika ämnena för dig som muslim, som lärare 

har svårt att anpassa? 

7. Framställs din religion på ett rättvist sätt under religionslektionerna? 

8. Har du någon gång diskriminerats i skolan på grund av din religiositet? På vilket sätt?  

9. Anser du den kommunala skolan som kristen? I sådana fall på vilket sätt är den 

kristen? 

10. Finns det något i den svenska skolan som du skulle vilja ändra på? 


