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Abstract 

Undersökningar visar att många människor har negativ inställning till muslimer. Har det 

skett någon förändring sedan 2006 då Integrationsverket gjorde sina undersökningar? Är 

det så att man inte tänker på människornas religiösa bakgrund längre eftersom dagens 

skola oftast är mångkulturell och mångreligiös och vi är vana vid mångkulturella klasser? 

Eller tänker vi fortfarande på skillnader istället för likheter?  Antalet muslimer har ökat 

markant i Sverige sedan 1930-talet, då 15 människor uppgav att de var muslimer.  

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad elever omvårdnadsprogrammen på 

komvux och på gymnasiet tycker om muslimer. Vidare vill jag ta reda på om dessa 

attityder skiljer sig mellan skolor och mellan åldrar. Det är också intressant att se vad 

lärarna gör för att motverka de eventuellt negativa attityderna. 

För att ta reda på det har jag gjort en enkätundersökning i sex olika klasser på 

omvårdnadsprogrammet, tre på komvux och tre på gymnasiet, och genomfört fyra 

lärarintervjuer i dessa skolor. 

Slutsatsen som jag kommit fram till genom min undersökning är att eleverna är 

positivt inställda till muslimer. Orsaken till de positiva attityderna kan vara specifik 

för just dessa elever på dessa skolor. Hade jag gjort den här undersökningen och 

jämfört olika program hade jag säkert fått ett annat resultat. Resultaten skiljer sig 

lite mellan dessa två skolor och det är de äldre generationerna som har en något mer 

positiv inställning till muslimer. Lärarna arbetar utifrån den humanistiska 

människosynen och det verkar påverka eleverna positivt. De kämpar med att få bort 

de eventuella negativa inställningarna. 

Nyckelord: attityd, islamofobi, islam, mångkulturell 
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1 Inledning 

Uppfattningen om islam varierar bland svenskar. Hvitfelt (2004:72ff) diskuterar svenska 

erfarenheter och bilder av islam i ”Den muslimska faran - om mediebilden av islam” och 

påstår att svenskar inte har några egna direkta erfarenheter av islam. Det är framförallt 

uppfattningar från massmediernas bevakning av händelser som kopplas till islam, och som 

oftast förmedlar en negativ bild av islam som i sin tur leder till ökade fördomar. Det som 

oftast har kommit upp är att islam är en barbarisk och hotfull religion och att islam står för 

irrationellt våld. Genom att bara visa att muslimer är fanatiska, grymma och 

kvinnoförtryckande har massmedia sett till att den här hotbilden kvarstår på många sätt 

och att de negativa attityderna till islam och muslimer har utvecklats i Sverige (Hvitfelt, 

2004: 75f). Attityder kring islam och muslimer kan se olika ut beroende på vem man talar 

med. De har olika former och kan grunda sig i bristande respekt och oacceptans.  

Enligt Hjärpe (1990:16ff) är islam en religion som bygger på varierande tolkningar av 

Koranen. Muslimsk kultur har utvecklats inom geografiska områden, sociala skikt eller 

grupper som bekänner sig till islam. Islam har utbrett sig till många folk, många språk, 

olika kulturtraditioner, vilket har gjort att det förekommer olika normer och värderingar, 

seder och bruk, föreställningsvärldar och livssyner beroende på var man bor och vad man 

har för bakgrund.   

Anledningen till varför jag valt att skriva om just detta ämne är att jag har sett att det finns 

grupperingar av människor med muslimsk bakgrund i skolan där jag jobbar. Det har gjort 

att jag börjat undra om dessa grupperingar har med religion att göra.  

Kan dessa grupperingar ha med religion att göra? Det är viktigt för mig i mitt fortsatta 

arbete att se hur det egentligen är. Jag vill få en förståelse av hur icke-muslimska elever 

ser på muslimer. Är det så att man inte tänker på en människas religiösa bakgrund längre 

eftersom dagens skola oftast är mångkulturell och mångreligiös och människor är vana vid 

mångkulturella klasser? Eller är det så att vi fortfarande tänker på skillnader istället för 

likheter? Forum för levande historia har gjort några undersökningar på uppdrag av 

regeringen och jag kommer att utgå ifrån dem i mitt arbete. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Sverige är mångkulturellt och mångreligiöst och attityder och inställningar till islam och 

muslimer är en ständig aktuell fråga. Jag arbetar som lärare och i min yrkesroll kan jag 

göra skillnad, dvs. jag kan påverka samhället då det gäller attityder, inte bara till islam och 

muslimer utan även kristna och andra icke-kristna religioner. Som lärare vill jag arbeta för 

att motverka de eventuella negativa inställningarna till islam och muslimer och därför vill 

jag veta vad eleverna har för inställning gentemot islam och dess religiösa utövare.  

Syftet med min undersökning och detta arbete är att ta reda på vad eleverna tycker om 

muslimer och islam. Intressant är också att se om det är någon skillnad mellan vuxnas och 

ungdomarnas attityder samt att ta reda på vad lärarna gör för att motverka de negativa 

attityderna. För att nå mitt syfte har jag använt mig av enkätundersökning och intervjuer 

som metod. Lärarna formar och leder eleverna och undervisningen genom sitt val av 

arbetsmetod och material och det är väsentligt för mig att veta hur de arbetar. 

2.2 Frågeställningar 

 Vilka attityder till muslimer finns det på omvårdnadsprogrammet, på komvux och 

på gymnasiet i två småländska skolor? 

 Vilka skillnader finns det mellan dessa två skolor? 

 Hur arbetar lärarna enligt intervjuerna för att ändra de eventuella negativa 

attityderna i positiv riktning? 

3 Disposition 

Uppsatsen har inletts med en inledning där jag kortfattat beskriver mitt arbete och tar upp 

några forskares tankar. Därefter följer studiens övergripande syfte och frågeställningar 

som jag kommer att försöka svara på. I bakgrundsdelen ger jag en bild av islam och 

muslimer i Sverige.  Vidare tar jag upp tidigare forskning av attityder till islam och 

muslimer. I metoden redovisar jag mitt val av informanter, mitt sätt att genomföra studien 

och samla in och bearbeta relevant data samt forskningsetik.  
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I resultatdelen redovisar jag enkätresultaten årskursvis och gör uträkningar och 

jämförelser av mina informanters utsagor samt lärarnas intervjuer. Slutligen analyserar 

och diskuterar jag mina resultat utifrån teorier som är presenterade i teoridelen.  

4 Metod 

Nedan presenteras metodaspekterna för de undersökningar som ingår i uppsatsen. I 

uppsatsen har jag använt såväl kvalitativ som kvantitativ metod, i den bemärkelsen att jag 

beskriver och analyserar data från enkäter som innehåller både slutna och öppna frågor. 

Vidare har jag genomfört fyra halvstrukturerade intervjuer som bygger på reflektioner 

kring eleverna och deras syn på muslimer och islam i Sverige. Jag har varit ganska 

flexibel under intervjuerna och ställt nya frågor när det har behövts. Respondenterna har 

haft ganska stort utrymme att själva formulera sina tankar kring islam och muslimer. 

Intervjun har utformats som ett samtal som har varat mellan trettio och sextio minuter. 

Inledningsvis har jag börjat med att berätta för informanterna att deras identitet inte 

kommer att anges. Det är viktigt att beskydda informanternas integritet och vad de heter är 

inte relevant för min undersökning. Trost (2000:17) skriver att både kvalitativa och 

kvantitativa studier behövs, och att de ofta används i kombination med varandra. Vissa 

svar kan inte besvaras med siffror utan måste tolkas.  

4.1 Surveymetoden  

Surveymetoden är en av de mest använda metoder inom samhällsforskningen enligt May 

(1997:113). Den kännetecknas av att man samlar in information från ett antal individer 

och har för mål att beskriva eller förklara egenskaper eller åsikter hos en population 

genom användning av representativa urval. Surveyundersökningen har fyra olika 

kategorier: faktamässiga, attitydmässiga, socialpsykologiska och förklarande. Eftersom 

min avsikt är att samla in data om individens attityder och beteende passar denna metod 

utmärkt till min undersökning.  

Surveyundersökningen mäter attityder eller beteenden genom att ställa frågor, och det är 

viktigt att utforma frågorna så att respondenterna kan förstå och besvara dem. Jag har 

skrivit färdiga svar på ett enkelt sätt samt förklarat på plats hur de ska gå till väga så att 

inget missförstånd inträffar. Det är också viktigt att datainsamlingen sker och analyseras 

så att svaren ska kunna kategoriseras och kvantifieras. Enligt May (1997:117) ska 

forskaren sträva efter att avlägsna så många källor till skevheter eller snedvridningar som 
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möjligt, så att resultatet kan upprepas om man följer samma metoder. Tanken är att om 

alla respondenter får samma fråga formulerad på samma sätt, och om de uttrycker skilda 

åsikter i sina svar på dessa frågor, så beror variationerna på en ”verklig” åtskillnad.  

Vidare ska det vara möjligt för andra forskare att reproducera eller upprepa 

surveyundersökningen genom att använda samma typ av urvalsmetod, frågeformulär osv. 

May (1997:117) anser att en forskare bör sträva efter att vara både reliabel, dvs. att man 

uppnår samma resultat genom samma mätning vid olika tillfällen, och valid, dvs. att 

undersökningen verkligen mäter det som den avser att mäta. Vidare ska undersökningen 

vara representativ. Det är viktigt att urvalet av respondenter är representativ för 

populationen i fråga, men också att resultaten är statistiskt signifikanta. 

4.2 Metodkritik 

Enligt Denscombe (2000:101f) finns det fyra forskningsmetoder att välja mellan: 

frågeformulär, intervjuer, observationer och skriftliga källor. Valet påverkas av 

strategierna i sig själv och det beror på forskarens preferenser vid insamling av data, så 

som resurser, tid och tillgång till data. Vidare skriver Denscombe (2000:101f) att vissa 

forskningsmetoder är lämpligare för vissa situationer än för andra. Ibland är 

kombinationen det som skapar högre kvalitet i undersökningen. Kombinationen kan dock 

ge nackdelar eftersom tillvägagångssättet kräver mycket tid och vissa delar av 

undersökningen måste offras (Denscombe, 2000:101f). Fördelar kan vara att forskaren har 

möjlighet att se saker och ting ur olika perspektiv och validiteten i data kan öka.  

Föreliggande undersökning belyser attityder till muslimer i två skolor i Småland. En större 

andel av intervjupersonerna hade givit större tillförlitlighet och fler perspektiv men det är 

de eleverna som var närvarande i skolan de dagarna jag gjorde undersökningen som 

omfattas av studien och det är omvårdnadsprogrammen i dessa två skolor i Småland som 

jag var intresserad av. Även enkätundersökningen hade kunnat inkludera fler respondenter 

för starkare samband, förståelse och generaliserbarhet men min avsikt är inte att hävda att 

så är det i hela Sverige och alla program. Jag generaliserar inte utan hävdar att resultatet 

gäller bara dessa två skolor och program i Småland. Givetvis hade observationer kunnat 

belysa resultatet mer än vad undersökningen gjort. Jag hade kunnat studera beteende och 

skeende i dess direkta och naturliga miljö och på så sätt minska risken för förvrängd 

information som en intervju eller enkät kan medföra. På grund av tidsbrist har 
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begränsningar varit nödvändiga. Samtidigt tycker jag att valet av metod har vissa 

förtjänster. Intervjuer ger möjlighet till motfrågor, förtydligande och djupare förståelse för 

respondenten medan enkäter gör det möjligt att på ett ganska lätt och smidigt sätt nå ett 

större antal respondenter. Att metoderna dessutom kombineras måste det ge ett resultat för 

uppsatsens syfte passande. 

 4.3 Urval 

Undersökningen är gjord genom användning av frågeformulär som ska mäta åsikter hos 

respondenterna. Jag använde mig av bekvämlighetsurval (Holme & Solvang 1997:183) 

som betyder att jag valde de respondenter som jag lättast kunde få tag i. May (1997:37) 

skriver att subjektivt urval används vid situationer då forskare har en viss kännedom om 

de människor eller företeelser som ska undersökas, och forskaren medvetet väljer vissa av 

dem eftersom det anses troligt att just dessa ger mest värdefulla data. Även Denscombe 

(2000:23) skriver att det subjektiva urvalet kan ge de mest värdefulla uppgifterna. Vidare 

skriver han att ”Fördelen med subjektivt urval är att det tillåter forskaren att närma sig 

människor och företeelser som han eller hon på goda grunder kan anta vara avgörande för 

undersökningen” (Denscombe, 2000:23). Jag har intervjuat fyra lärare, två i varje skola, 

som jobbar med grupperna i undersökningen. Beslutet att göra enskilda intervjuer har jag 

gjort eftersom jag vill se vad lärarna gör för att motverka de eventuella negativa 

attityderna. 

4.4 Datainsamling 

Insamling av data har skett med hjälp av enkäter och kvalitativa intervjuer då 

informanternas kunskap och åsikter har varit viktiga. Grundad teori talar inte om hur 

datainsamlingen sker eller vad den ska innehålla. Enligt Glaser (1998:8, min översättning) 

kan forskaren använda sig av all data, såväl intervjuer som observationer eller källor som 

dokument, tidningar med mera. Hartman (2001:64) säger att ”De data man samlar in är 

om företeelser och inte om personer”. Vidare skriver han att Glaser anser att man inte skall 

använda sig av bandinspelningar vid intervju. Man får för mycket information som ofta 

inte är relevant. Det är bättre att forskaren lär sig att träna bra anteckningsmetoder vid 

intervju och utveckla känslighet för vilken data som är betydelsefull och koncentrera sig 

på det som är viktigt. Enligt Glaser (1998:9f) är det viktigt att skilja mellan 

forskningsområde och forskningsproblem där området är en grupp människor som man 
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avser att studera medan problemet är vilka problem grupper har eller vad som verkligen 

försiggår. Forskningsområdet skall undersökas objektivt för att man ska hitta de beteende 

som finns i urvalsgruppen och de problem som genereras ur dessa. Efter att data 

analyseras kommer teoretiska begrepp och forskningsproblemet att framträda. 

Jag har använt frågeformulär som metod i min undersökning på grund av att jag ville nå 

ett stort antal respondenter och för att jag vill komma åt åsikter och attityder utan krav på 

personlig interaktion, ansikte mot ansikte. På så sätt tror jag att jag kommer åt 

informationen direkt från källan. Omvårdnadsprogrammets elevers attityder har fångats 

upp med en enkät bestående av ett antal olika påståenden där de fick välja vilket påstående 

som passade bäst. Vidare har de fritt kunnat motivera sina svar. Trost (2001:56f) anser att 

det kan vara tidsödande att använda sig av öppna frågor eftersom respondenterna kanske 

skriver slarvigt och det kan vara svårt att läsa svaren. Vidare skriver han att människor 

som inte är vana vid att skriva kan ha svårt att formulera sig skriftligt eller känna sig 

motiverade till att skriva om något som de inte är intresserade av (Trost, 2001:60). Det är 

jag medveten om men tycker ändå att de fria svaren kan ge mycket att diskutera.  

Enkätundersökningen kompletteras med fyra intervjuer som bygger på kvalitativ metod. 

Jag valde att göra enskilda intervjuer eftersom jag ville se problemet ur lärarnas 

perspektiv. Jag har utfört intervjuer med fyra lärare, två som arbetar på komvux och två 

som arbetat på gymnasiet. Det har varit viktigt att intervjua två lärare från båda dessa 

skolor för att kunna jämföra och se om de arbetar mot samma mål.  

Inledningsvis börjar jag med att tala om att lärarnas riktiga namn inte kommer uppges. Det 

är viktigt att beskydda informanternas integritet och deras identitet är inte relevant för min 

undersökning.  

Den kvantitativa metoden utmärker sig genom att forskaren har ett jag-det förhållande till 

intervjupersonerna och ska på avstånd observera och inte vara delaktig i den han/hon 

studerar. Undersökningen kan läggas upp så att man samlar information med observation, 

experiment, enkät och källanalys. Som forskare ska man vara medveten att både 

uppställningen, formuleringen, utformningen och strukturen i formuläret kan påverka 

svarsfördelning (Holme & Solvang, 1997:173).  
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Oavsett vilken undersökningstyp vi väljer måste informationen bearbetas. Enligt Holme & 

Solvang (1997: 174f) är det viktigt att en forskare studerar bortfall som kan vara 

systematiskt, dvs. att det finns ett visst mönster i bortfallet. Är det så att speciella grupper 

inte har svarat på vissa frågor i enkäten kan det få stora följder för vad vi påstår utifrån 

informationen i materialet.  

Vi kan aldrig skydda oss för feltolkningar eller övertolkningar av material. Det som är 

viktigt enligt Holme & Solvang (1997:72) att ställa oss frågan om hur giltiga våra resultat 

som vi har kommit fram är. Har vi fått fram information som belyser problemet? Vi måste 

hela tiden vara medvetna om vad vi gör och ha en kritisk inställning till de tolkningar vi 

gör. Risken att tolka fel finns alltid och det är därför höga krav på noggrannhet och 

vaksamhet när vi bearbetar och tolkar informationen. Frågeställningar och 

problemformuleringar avgör vilka enheter i undersökningen ska användas och vilka 

egenskaper hos enheten vi önskar få upplysningar om.  

4.5 Enkätfrågor 

Enkätens respondenter uppgår till 109 elever, 61 elever på komvux i åldrar mellan 20 och 

50 år och 48 elever på gymnasiet i åldrar mellan 16 och 19 år (87 procent kvinnor och 23 

procent män). Av dessa har 18 procent av eleverna uppgivit att de är muslimer. 82 procent 

av eleverna har svensk bakgrund medan 28 procent av eleverna har uppgett att de kommer 

från andra länder så som Bosnien, Kosovo, Tyskland, Grekland, Rumänien, Ghana och 

Indien.  Bortfallet uppgår till 9 elever av 118, 8 procent, och det är de elever som har varit 

frånvarande den dag då jag har varit i klassen. Vidare har några elever valt att skriva egna 

kommentarer istället för att välja de givna alternativen. Enkäten innehåller attitydsfrågor 

till muslimer och inställningen till samarbete med muslimer där även fria svar att tas med i 

resultatdelen. Ungdomarnas attityder till muslimer och inställningar till att arbeta 

tillsammans kommer att mätas med frågor där både färdiga svarsalternativ anges och ges 

utrymme för egna reflektioner (se bilaga 1) 

4.6 Intervjuer 

Undersökningen innehåller också fyra halvstrukturerade intervjuer med fyra lärare, två 

från varje skola. Respondenterna har fått utgångsfrågor med möjlighet till följdfrågor för 

att på så sätt få informanterna att öppna sig ännu mer och kunna fritt berätta, samtidigt 
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som de fick bakgrundsfakta över vad intervjun skulle handla om. Under intervjun 

antecknades det informanterna sade och bearbetades direkt efter.  

4.7 Socialkonstruktivism som teori 

Undersökningen tar sig en socialkonstruktivistisk ansats. Denna vetenskapsteori använd 

som ”tolkningsverktyg och förståelseverktyg” till de data som studien omfattar. Termen 

socialkonstruktivism kan ha flera betydelser men för samtliga gäller att verkligheten är 

begreppsberoende och att det vi uppfattar som naturligt och som sunt förnuft ska utforskas 

och inte tas för givet (Wenneberg, 2001:13ff). Wenneberg skriver vidare att det är fyra 

aspekter som ingår i socialkonstruktivism: ett kritiskt perspektiv, en sociologisk teori, en 

kunskapsteori och en ontologisk position.  

I ett socialkonstruktivistiskt perspektiv betraktas att vetenskapens frågor och dess resultat 

påverkas av kontexten som forskningen bedrivs i och det är därför kunskap anses vara 

kontextberoende. Enligt Burr (2003:4f) konstruerar vi vår kunskap om omvärlden 

människor emellan och inte genom observationer. Kunskapen fabriceras genom 

interaktion och all form av social interaktion och särskilt språket är viktiga inom 

socialkonstruktivism. Den vardagliga interaktionen anses vara den praktik där våra 

gemensamma versioner av kunskap konstrueras. Vidare skriver Burr (2003:2f) att det 

finns många olika sociala konstruktioner för varje fenomen och varje konstruktion medför 

vissa specifika handlingsmönster och exkluderar andra.  

Ljuslinder (2005:12) tar upp det socialkonstruktivistiska perspektivet och skriver att en 

stor del av mänskliga företeelser, så som könsroller, språk, moral, identitet, kulturer och 

religioner är socialt konstruerade och ett resultat av mänskliga aktiviteter. På så sätt kan vi 

komma i kontakt med den verklighet som formas med hjälp av språket då 

sinnesförnimmelser passerar tidigare kunskap och erfarenhet.  Ljuslinder (2005:12) 

utrycker det så här: ”Vad tänkande gör är inte att framställa en kopia av verkligheten utan 

att begreppsligt konstruera den som idé i tanken.” Utifrån detta kan konstateras att språket 

har en central roll inom den socialkonstruktivistiska traditionen.    

4.8 Kritisk granskning av socialkonstruktivistisk teori 

Enligt Wenneberg (2001:67) ger det socialkonstruktivistiska perspektivet en möjlighet att 

se verklighetens ”sanna” samband och hjälper oss att tränga bakom ytan och tingens 
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”naturlighet” men detta kan också vara ett problem. Frågan är om de företeelser som man 

har fått fram är också en form av inbillad föreställning som kan vara följd av sociala 

konstruktioner. Man kan oändligt omtolka det uppenbara och naturliga. Följden kan bli att 

man inte vet när man ska sluta eftersom man fortfarande kan påstå att tolkningarna inte är 

naturliga.  

 4.9 Forskningsetik 

Vid undersökningen har jag följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk och samhällvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2011:7ff). Här betonas 

vikten av att skydda individen, vilket innebär de fyra huvudkraven: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det är viktigt att 

informanterna i undersökningen informeras om villkor och omständigheter för deras 

deltagande i en undersökning, samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet poängterar vikten av att friviligt delta och understryker att deltagarna har 

rätt att bestämma (Vetenskapsrådet, 2011:7ff).  Jag har varit öppen mot mina informanter 

och de har frivilligt valt att medverka i min undersökning. I konfidentialitetskravet står 

uppgifter om att deltagare i en undersökning ska behandlas konfidentiellt. Inga obehöriga 

ska kunna ta del av personuppgifter, och deltagarna ska inte kunna identifieras av 

utomstående. Detta har jag talat om för skolledningen som har godkänt min undersökning 

utan att ha kontaktat föräldrarna. Med nyttjandekravet menas i korthet att de uppgifter som 

samlats in om enskilda personer inte ska användas till annat än forskning 

(Vetenskapsrådet, 2011:7ff).  

I föreliggande undersökning har alla de fyra huvudkraven beaktats eftersom jag upplyste 

deltagarna om undersökningens syfte och vad som förväntas av dem som deltagare. 

Vidare betonades frivilligheten. Konfidentialitetskravet beaktades mest i den här 

undersökningen. Det gjordes genom att inte nämna några namn på deltagare, deltagarnas 

skola eller klasser.  

Alla informanter informerades om att deras medverkan skulle redovisas i en uppsats men 

att de skulle få vara anonyma.  
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4.10 Bakgrundsfaktorer 

Bakgrundsfaktorerna i denna uppsats har till största delen baserats på de frågor som 

ställdes i enkäten och intervjun så som kön, ursprungsland, vederbörandes religion och om 

vederbörande har några muslimska vänner samt vilken klass de tillhör. Detta kan spegla 

resultaten eftersom tidigare forskning har visat t.ex. att personer som har haft daglig 

kontakt med muslimer har mer positiva attityder än de som inte har det. Undersökningen 

visar också att jag inte har kunnat se skillnader i attityder mellan män och kvinnor 

eftersom det går för få män på den här utbildningen och resultatet hade inte varit 

representativt. 
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5 Bakgrund 

Genom tiderna har det funnits och finns än idag många åsikter kring muslimer och islam i 

samhället. Flera forskare har gjort undersökningar och dessa visar att attityder är blandade 

beroende på vem man talar med. En del människor har fördomar gentemot religionen och 

en del gentemot dem som utövar religionen. Islamofobi är ett vanligt uttryck som används 

i dessa undersökningar. Jag kommer att undersöka vilka attityder förekommer på en 

vuxen- och en gymnasieskola på omvårdnadsprogrammet (Op) och jämföra dessa 

attityder. 

5.1 Bilden av islam 

Jan Samuelsson (1999:144) skriver att det finns en uttalat negativ inställning till islam och 

muslimer hos alla kategorier svenskar. Även högutbildade människor och de yrkesgrupper 

som på olika sätt har att göra med flyktingar kan ha negativ inställning till islam. Vidare 

skriver Samuelsson (1999:144) att inställningen till islam och muslimer har förändrats i en 

för muslimer mycket negativ riktning under de senaste decennierna och muslimer ses som 

mer eller mindre legitimt hat- och hotobjekt. Muslimer beskrivs som fanatiska, grymma, 

kvinnoförtryckande och islam ses som en religion som inte går att förena med ett 

demokratiskt samhällsystem.  

I en opinionsundersökning (Samuelsson, 1999:145) som gjordes 1990 ansåg 25 procent att 

muslimer inte borde ha samma rättigheter i Sverige som andra religionsutövare, en 

fjärdedel förespråkar öppen diskriminering av muslimer. Muslimerna beskrivs som ”en 

grön fara” som kommer att ta över Sverige. Även om man tillskriver islam krig och strid 

är endast försvarskrig legitimerad enligt Samuelsson (1999:145), och i Koranen står det att 

om en motståndare vill ha fred skall han få det (Bernström, 2000, Sura al-Baqarah vers 

193). Vidare skriver Samuelsson (1999:149) att många tyvärr har brutit mot de regler som 

gäller inom en religion som judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism och 

utnyttjat människors religiösa sentiment för att uppnå egen vinning.  

Historiskt sett har rädsla för islam sitt ursprung från mitten av 600-talet till mitten av 

1600-talet då islam var både ett ideologiskt och ett militärt hot för dåtidens stormakter 

men araberna var inte så speciellt intresserade av att människor gick över till islam och 

väldigt liten påverkan för att det skulle hända fanns. Eftersom islam hade stora likheter 

med kristendomen såg kristna lärda på den tiden islam som en kättersk kristen sekt och det 
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var nödvändigt att sätta stopp för det även med våld om så behövdes (Samuelsson, 

1999:149). Under korstågstiden uppfattades Europa av muslimer som en slags exotisk 

vildmark, bebodd av primitiva människor med outvecklad kultur, medan den muslimska 

världen var vid den tidpunkt överlägsen inom vetenskapliga fälten, duktig militärt och 

islam var rena skräcken i européernas ögon (Samuelsson, 1999: 150f). På 1300-talet var 

det klart för européerna att islam var en religion, helt fristående från kristendomen och 

med egna särdrag. På 1700- talet expanderade Europa både miltärt, ekonomiskt och på de 

vetenskapliga fälten och islam som religion var hotad nu. Det blev ännu tydligare på 1900-

talet att Europa var materiellt överlägsen. Vändpunkten kom på 1970-talet då muslimska 

länder stärkte sina ställningar i världspolitiken. Västerländska bedömare trodde att de 

islamiska samhällena skulle komma att sekulariseras men utvecklingen blev en helt annan, 

islam innehar nu en av huvudrollerna i världspolitiken (Samuelsson, 1999:152, 26). Under 

1900- talet började många muslimska ungdomar studera utomlands och förstod att deras 

länder måste moderniseras men det var svårt att förena modern västerländsk synsätt på 

teknik, ekonomi och politik med islams traditioner. Problemet löstes med sekularisering 

som t.ex. i Turkiet, där makthavarna har avskaffat sharia, den muslimska lagstiftningen. 

En del länder löste det med modernismen då man har grundläggande principer i sharia 

men lånar moderna metoder från Västerlandet. Ett bra exempel är Egypten (Alm, 

2009:91). Det blev problem för en del människor som vände sig mot sekularismen och 

modernismen och istället föredrog fundamentalismen. Anhängare ville inte ta efter den 

moderna teknologin och det räckte enligt dem med sharias regler för att skapa ett 

islamistiskt samhälle. Länder med islamistiskt styre är Iran och Saudiarabien, och de är i 

praktiken hårda diktaturer enligt Alm (2009:92).  

5.2 Islam i Sverige 

Gardell (2010:6) skriver att mynt med arabisk inskription hittades i Sverige 1832 vilket 

enligt honom kan tolkas som att vikingarna var i kontakt med den arabiska halvön. Fram 

till 1900-talet fanns det ytterst få muslimer i Sverige men antalet muslimer ökade kraftigt 

vid arbetskraftinvandringen (Gardell, 2010:8). 1930 uppgav femton personer att de var 

muslimer. Efter andra världskriget kom den första större gruppen muslimer till Sverige 

från Ryssland som 1949 bildade Sveriges första islamiska förening.  
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Enligt Larsson & Sander (2007:173) delas den muslimska invandringen i Sverige in i två 

faser: 1960-1973 utgör den tidiga fasen som bestod av muslimska arbetskraftsinvandrare 

från Turkiet och Jugoslavien. Det var framförallt män som kom till Sverige. De behövde 

arbete för att kunna försörja sina familjer i hemlandet. Männen arbetade hårt och hade för 

ambitioner att återvända till hemlandet efter att ha arbetat upp ett kapital som skulle göra 

det möjligt att bilda familj.  

Den andra fasen enligt Larsson & Sander (2007:173) började med invandringen av hustrur 

och barn till de män som kommit till Sverige som arbetskraftsinvandrare. Under den här 

perioden uppstod ett behov av islamiska institutioner som skulle hjälpa dessa familjer att 

föra de muslimska traditionerna vidare. Behovet av riktiga moskéer, koranskolor och 

samlingslokaler blev mer viktigt för dessa människor nu än förr.  

1980-1990 kom politiska flyktingar från Iran, Irak, Palestina och turkiska Kurdistan 

(Larsson & Sander, 2007:173). Dessa människor var av välutbildad medelklass vilket 

medförde att den muslimska befolkningen i Sverige blev heterogen i fråga om etnicitet, 

utbildningsnivå, islamtolkning och klassbakgrund. Först 1982 etablerades det svenska 

muslimska förbundet som försökte informera det svenska samhället om islam, för att 

motverka fördomar och missuppfattningar. Sveriges första funktionsbyggda moské 

etablerades i Malmö 1983, som inte bara var en lokal för predikan och bön, utan utförde 

också vigsel, familjerådgivning, skilsmässor, ungdomsverksamhet, koranskola, nationella 

konferenser, tvättning, svepning och begravning av avlidna muslimer (Karlsson & 

Svanberg, 1997:104).  

5.3 Antal muslimer i Sverige 

Islam är den näst största religionen i Sverige men det finns många olika typer av islam här 

enligt Fegan & Lundberg (2006:2f) som gjorde en resa genom det muslimska Sverige. 

Enligt dem är det förbjudet att registrera personer efter trosuppfattning men de 

praktiserande muslimerna i Sverige är mellan 30000–50000 viken betyder att majoriteten 

av muslimerna inte alls är särskilt praktiserande. De betraktar sig själva som kulturella 

muslimer. Det är möjligt att antalet muslimer som är medlemmar i församlingar kommer 

att öka snabbt under det närmaste året eftersom bosniska muslimer tycks vara i hög grad 

benägna att organisera sig (Samuelsson, 1999:28). 
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Enligt Otterbeck & Bevelander (2006:15) har Sveriges muslimska befolkning ökat 

påtagligt under 1900-talet. År 2000 uppskattades att 350 000 muslimer bodde i Sverige 

(Sander, 2004:224). Det finns muslimer med rötter i Turkiet, Balkan, Östafrika, 

Västafrika, Iran, Afghanistan, Pakistan, Sydostasien, Centralasien, Finland, Baltikum och 

många andra länder. Det är på grund av krig, oroligheter och materiell nöd i islamiska 

stater i kombination med svensk invandrarpolitik som har gjort att muslimerna söker sig 

till Sverige. 

I många fall handlar det om att människor har lämnat svåra förhållanden som i vissa fall 

har varit att välja mellan liv och död (Samuelsson, 1999:29).  

De flesta muslimerna i Sverige är sunniter men det finns också en rad mindre 

trosinriktningar representerade i Sverige som: sufiordnar, wahhabiter, Muslimska 

Bröderskapet, ahmadyyasekter, aleviter, konservativa, liberala, ismailiter, islamisk 

feministisk front och så vidare. Vilken grupp muslimerna tillhör har delvis med deras 

ursprung att göra, men det kan också ha att göra med övertygelse. Många muslimer i 

Sverige dricker vin medan andra är så pass stränga att de inte ens kan tänka sig att lyssna 

på popmusik (Fegan & Lundberg, 2006:2).  

Gerle (2004:31) har gjort en klassificering av olika typer av muslimer enligt följade: 

 de bekännande, de troende som praktiserar och ser islam som ett socialt och 

kulturellt mönster, inte bara som religion 

 de troende som accepterar islams religiösa och socialetiska principer utan att för 

den skull följa alla religiösa föreskrifter 

 liberala muslimer som sätter stort värde på många etiska och filosofiska aspekter 

av islam men samtidigt är kritiska till och kanske till och med tillbakavisar många 

religiösa aspekter särskilt inom den sociopolitiska sfären  

 agnostikerna som inte tror på islams trosartiklar och som tillbakavisar religion som 

en bas för sociokulturellt liv 

 Det går inte att påstå att alla muslimer är muslimer i en slags generell bemärkelse. Många 

människor som härstammar från muslimska länder är inte muslimer.  
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Muslimer är i fokus i Sverige idag, framförallt är det diskussioner kring den manliga 

omskärelsen, den kvinnliga könsstympningen, den religiösa slakten, den religiösa 

friskolan, den religiösa dräkten i det offentliga, hedersvåld, sharialagar, bygglov till 

moskéer osv. Islam har länge varit en religion som har fått mycket kritik, nedsättande 

kommentarer och som har uppfattats som annorlunda.  

Muslimer och islam förknippas med våld, terror och förtryck i svenska massmedia. Tyvärr 

ges en bild av islam och dess utövare som kopplas ihop med en bild av kvinnor i 

huvudduk, bomber och demonstrerande massor (Brune, 1998:11). Negativa bilder av 

islam kan påverka människors attityder negativt enligt Hvitfelt (2004:73f). Hvitfelt skriver 

att det som uppmärksammas i media är vanligen negativt i något avseende. 

Mediabeskrivningen av islam tar sig olika uttryck. Politiskt våld och politiskt förtryck som 

utövas av vad som sägs vara islamiska grupper kopplas till alla muslimer. Även den 

muslimska kvinnans ställning ses som underordnad och förtryckt. Alla muslimer betraktas 

som fanatiska när det är en muslimsk person som begår brott och våldsamheter. Givetvis 

är en stor del av dessa påståenden missvisande och falska enligt Hvitfelt (2004:75f).  

5.4 Attityder 

Attityd är sedan 1920 en viktig term inom sociopsykologin och har definierats på olika 

sätt av forskare. Under 40-talet har internationell forskning bedrivits kring attitydernas 

betydelse för individen, för samhället och kring betingelserna för hur attityderna bildas 

och förändras. På grund av dessa forskningar har ett flertal teorier och metoder 

uppkommit som ska kunna mäta attityder (Rosén, 1990:104).  

Bergstede (2008:10) skriver att attityd är en psykologisk tendens som yttrar sig genom att 

man evaluerar någonting/någon med någon grad av positiv eller negativ inställning 

gentemot denna företeelse, attitydobjekt. Vidare säger Bergstede (2008:11) att det är en 

kognitiv representation som summerar våra värderingar av ett attitydobjekt. Attitydobjekt 

kan vara konkreta eller abstrakta och individuella eller kollektiva, t.ex. en person, en sak, 

en företeelse eller idé. Bergstede (2008:14) skriver att attityderna kan bestå av tre 

komponenter: kunskap om företeelsen, känslan för företeelsen och en beredskap att agera 

gentemot företeelsen. 



16 

 

I Nationalencyklopedin (1990:105) står att de flesta företeelserna i samhället kan vara 

föremål för abstrakta objekt som jämställdhet, idrott, religion, men det kan också vara 

speciella beteenden. En attityd kan ha både kognitiva, affektiva och intentionella 

komponenter. Den kognitiva delen handlar om vad en person tror eller vet om något. Den 

effektiva delen svarar för hur starkt man tar ställning för eller emot attitydsobjektets olika 

egenskaper. De intentionella komponenterna handlar om beredskap till en handling när det 

gäller attitydsobjektet, t.ex. den avsikt man har med en handling. En attityd kan uttryckas i 

ord och handling. Det kan variera i betydelse och styrka, från starkt positiva till starkt 

negativa attityder.  Styrkan kan bero på olika värderingsbehov, identitet och uppkomst 

(Bergstede, 2008:17). Attityder kan mätas på olika sätt, bland annat med attitydskala, 

enkät, frågeformulär och survey.  

Enligt NE (1992:89) är attityder inte något iakttagbart utan det är något som kommer 

inifrån. Attityd är något som styr en individs handlande och det kan växla i styrka, 

negativt eller positivt samt växa i betydelse. En underordnad attityd är fördomar. En 

fördom leder ofta till diskriminerande behandling av dem mot vilka den är riktad.  

En fördom är enligt Cronlund (2004:67) något vi tror, en felaktig föreställning, ofta om en 

grupp människor. Det som är typiskt för fördomar är att vi tillskriver andra negativa 

egenskaper, som kan vara svåra att påverka eftersom de framkallar starka känslor mot en 

annan grupp. En fördom leder ofta till ett diskriminerande beteende av dem mot vilka den 

är riktad enligt NE (1990:105).  

Främlingsfientlighet är bygd på stereotypa föreställningar och fördomar och förekommer 

överallt. I ett samhälle riktas det inte bara mot dem som flyttar från ett annat land utan 

också där någon flyttar in från en annan ort enligt Cronlund (2004:129). Ju mer främmade 

en person är desto större brukar misstänksamheten mot honom vara. Det som blir 

problematiskt är en känsla av att den främmande kan föra med sig, förändringar som hotar 

vår tillvaro eller leder till att vi måste ändra oss. Det som är intressant är att man kan vara 

främlingsfientlig mot en folkgrupp men kan umgås med individer från gruppen utan några 

problem (Cronlund, 2004:129).   
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5.5 Islamofobi 

Under 1900-talet har ordet islamofobi dykt upp då och då. Den brittiska tankesmedjan, 

The Runnymede Trust, har get ut i tryck en rapport, Islamophobia - a Challenge to us all, 

som har påverkat diskussioner om islamofobi.  Enligt rapporten är islamofobi ett stort 

problem i det brittiska samhället (Otterbeck & Bevelander, 2006:9). Tanken med ordet 

islamofobi i den här tankesmedjan var att hitta ett ord som ska kunna identifiera alla 

problem som kränker människor, både fysiskt och psykiskt samt skändande av moskéer 

och begravningsplatser och diskriminering på arbetsplatser. Syftet var att kritisera 

stereotypa, onyanserade föreställningar om islam och muslimer (Otterbeck & Bevelander, 

2006:9).  

Otterbeck & Bevelander (2006:9) tar även upp Åke Sanders definition av islamofobi som 

han har skrivit för Integrationsverket. Sanders definition ska kunna fungera som 

utgångspunkt för juridiskt, socialt och politiskt arbete mot islamofobi. Den lyder så här: 

”Islamofobi är varje handling eller händelse som uppfattas som islamofobisk dvs. en 

handling som diskriminerar, kränker eller förolämpar en muslim eller ett föremål eller en 

artefakt som associeras till islam av ett offer eller någon annan person”. Sanders definition 

skiljer sig från The Runnymede Trusts som han kritiserar och tycker att diskussionen 

fokuserar för mycket på islamofobi som en genomtänkt ideologi. Enligt Sander måste vi 

acceptera att islamofobiska fördomar bygger på frapperande okunskap, inte på ideologi. 

Islamofobibegreppet ska kopplas till handlingar och beteende snarare än till åsikter 

(Otterbeck & Bevelander, 2006:23).  

Otterbeck & Bevelander (2006:9f) skriver att islamofobi liknar kulturrasism, xenofobi, 

antisemitism och orientalism. Alla dessa begrepp ökar förståelse för hur olika människor 

tänker kring islamofobi eftersom islamofobi är relativt ny och människor använder andra 

diskussioner om disskriminering och stereotyper för att förklara vad ordet innebär. 

Kolonialismen ses som grunden för ett rasistiskt tänkande. Enligt kulturalism har olika 

kulturer olika värden och den ”västerländska kulturen” står högst upp på skalan medan 

islam ligger långt ner. Det gör att religion och kultur blir utgångspunkter för att motsätta 

sig en ras.  

Vidare tar Otterbeck & Bevelander (2006:9f) upp xenofobi som skapas hos en del 

människor, som idealiserar sig själva och som har svårt att acceptera andra nykomlingar.  
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Människor som har xenofobiska tankar anser att den egna gruppens värde är självklara och 

omöjliga att ifrågasättas, medan nykomlingar är ekonomiskt underlägsna eller ses som ”de 

andra” (Otterbeck & Bevelander, 2006:9f).  

Även kritiken av orientalism sammankopplas med islamofobi. Diskussionen förs kring 

negativa stereotypa skildringar av ”Väst”, dvs. hur västvärlden har upprättat ett fiktivt 

geografiskt område och kunskaper om islam som är mer relaterade till politik, sociala och 

ekonomiska intressen än till ett teologiskt islam.  

Även antisemitism är sammankopplat med islamofobi. Den bygger på samma tänkande, 

fast det inte alltid handlar om likadana historier, de kan vara sammanflätade, för att 

människor har svårt att särskilja en muslim från det religiösa regelsystemet och alla islams 

anhängare dras över samma kam. Även om alla muslimer inte kommer från samma land 

och har andra värderingar uppfattas de som ett slags etniskt grupp, helt homogen 

(Otterbeck & Bevelander, 2006:9f).  

Ouis (humanekolog) & Roald (islamolog) definierar islamofobin så här: ”Termen syftar 

dels på rädsla eller en fobi för religionen ‘islam’ och för deras anhängare muslimer, och 

dels på en kampanj mot islam och muslimer som bottnar i denna rädsla” (2003:23ff). Ouis 

& Roald anser att det finns olika motiv till islamofobi, till exempel religiösa, kulturella, 

ekonomiska, politiska och rasistiska. Religiös islamofobi handlar om att någon ser 

religionen islam som bärare av en ond ordning som hotar att förstöra kristenheten, det 

sekulära samhället. Religion och kultur går in i varandra. Ekonomisk fobi handlar om att 

muslimer, invandrare tar ”våra” jobb och lever på bidrag. Den politiska islamofobin 

bygger på att muslimer och islam tar över och är ett hot mot samhällordningen (Ouis & 

Roald, 2003: 26ff). Gränsen mellan dessa olika motiv är flytande och de kan kombineras 

med varandra. 

6. Tidigare studier av attityder till islam och muslimer 

Otterbeck & Bevelander har gjort en studie om begreppet islamofobi, ungdomarnas 

attityder och unga muslimers utsatthet. De ville ta reda på om ungdomars inställningar till 

muslimer beror på en mängd bakgrundsfaktorer så som intoleransrapporten hade visat. 

Vidare undersöktes muslimernas utsatthet som har koppling till deras religion. 9498 icke-

muslimska ungdomars (4680 flickor och 4818 pojkar) enkätsvar analyserades. 
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565 individer, varav 56,1 procent var flickor och 43,9 procent var pojkar, hade angett att 

de var muslimer. Även icke- muslimska ungdomars förhållningssätt till muslimer 

undersöktes och det baserades på ett litet antal frågor som visar vilka attityder de har till 

muslimer i Sverige. Enkäten bestod av frågor med svarsalternativ och respondenterna fick 

välja det svaret som passar bäst. När det gäller analysen som behandlade muslimers 

utsatthet på grund av religion, ställdes enkätfrågor som behandlade graden av hur 

respondenterna kände sig utsatta på grund av sin religion genom att ha blivit retade, 

hotade, utfrysta osv. Otterbeck & Bevelander (2006:12) kunde konstatera att ungdomar 

som går tredje året på gymnasiet har en mer positiv inställning till muslimer än ungdomar 

som går första och andra året. Vidare kom de fram att ungdomar som kände någon muslim 

hade mer positiv inställning till muslimer än de som inte gjorde det.  Ungdomar som inte 

var födda i Sverige hade mindre negativ inställning till muslimer än ungdomar som är 

födda i Sverige. Otterbeck & Bevelander (2006:12) kom fram till att 

utbildningsprogrammen påverkade ungdomarnas inställning till muslimer. De visade 

också att ungdomar som hade bättre betyg och trivdes bättre i skolan var mer positivt 

inställda till muslimer. Det individuella programmets elever visade en stark negativ 

inställning till muslimer i jämfört med de andra programmen. 

Hvitfelt (1990) gjorde en enkätundersökning av svenskarnas inställning till islam som 

ingick i SOM- institutens undersökningar (Holmberg & Weibull, 1990: 99ff).  Resultatet 

av undersökningen visade att nästan 88 procent av de tillfrågade svarade att islam inte 

gick att förena med demokrati av svensk typ och 62 procent ansåg att religionen medförde 

kvinnoförtryck i hög grad. Undersökningen visade också att nästan 75 procent var emot att 

moskéer byggs och 75 procent ansåg att invandring av muslimer bör minska. Enligt 

Hvitfelt (1990:100) är svenskarnas inställning till islam mycket negativt. 65 procent är 

ganska eller mycket negativt inställd till islam. Även om svenskarnas inställning till islam 

är negativt anser många att religionsfrihet bör gälla alla, inklusive för muslimer. Även om 

svenskarna har negativa inställningar så tycker 40 procent att religionsfrihet är bra för 

muslimer. Människor med högre utbildning anser att alla muslimer i Sverige bör ha 

rättigheter som alla andra religionsutövare. Enligt Hvitfelt (1990:2) har svenskarna 

utvecklat en mycket negativ syn på islam och muslimer och dit hör framförallt 

lågutbildade människor till, och de som är missnöjda med politiska institutioner.  
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Även Integrationsverkets (2006b:171) undersökning visade att sex av tio tillfrågade 

informanter var helt eller delvis negativa till att man borde underlätta för muslimer att 

utöva sin religion. En tredjedel av de tillfrågade var helt eller delvis negativt inställda till 

byggandet av moskéer i Sverige, medan en femtedel var helt eller delvis positiva till det. 

Undersökningen visade också att majoriteten var emot bärandet av slöjan. Åtta av tio 

tyckte att muslimerna borde anstränga sig mer för att anpassa sig till det svenska 

samhället. Undersökningen visade också att majoriteten av respondenterna inte hade 

kontakt med muslimer dagligen. Vidare visade integrationsbarometern att fyra av tio 

respondenter tyckte att man bör begränsa muslimernas invandring till Sverige 

(Integrationsverket, 2006b:245f). Fyra av tio tillfrågade visade att de är misstänksamma 

mot människor med muslimsk tro.  

Englund (Integrationsverket, 2006a:27) gjorde en undersökning av tio svenska män födda 

på 40-talet och tio män födda på 80-talet. Resultaten visade att det fanns skillnader och 

likheter mellan de olika generationerna. Alla var positiva till religionsfrihet och 

förespråkade tolerans. Väldigt få av dem var religiöst praktiserande. Den yngre 

generationen var dock mer positivt inställda till islam och muslimer. Englund & Songur 

(2006:121) skriver att de flesta i den yngre generationen är mer distanserade till religion 

dvs. inte är så religiösa. Nästan alla intervjuade förespråkar religionsfrihet. Enligt 

Integrationsverkets rapport ska alla människor utöva sin religion, utan att de utsätts för 

repressalier eller förtryck men religionsfriheten ska inte missbrukas. Båda generationer i 

undersökningen förespråkar tolerans gentemot andra religioner eller trosuppfattningar. 

Samtalen kring muslimer och islam handlar om negativa företeelser, framför allt terror, 

krig och kvinnoförtryck i båda undersökningsgrupper (Integrationsverket, 2006:122). Vad 

och hur de tänker har, enligt undersökningen (Integrationsverket, 2006a:27), att göra med 

huruvida de har eller inte har kontakter med muslimer genom vänner och bekanta.  

Resultaten av Integrationsverkets undersökning (2006:122) pekar på att den yngre 

generationen är mer tolerant när det gäller attityder till islam och muslimer jämfört med 

männen i den äldre generationen. En orsak kan vara att de yngre männen möter fler 

muslimer i sin vardag i olika sammanhang i Sverige (Englund & Songur, 2006:122). 

Vidare skriver Englund & Songur (2006:122) att det kan bero på att de kommit i kontakt 

med frågor kring islam och muslimer genom sina studier eller skolan. De lever i mindre 

segregerade samhällen och har lärt sig att kritiskt tolka olika källor och värderar händelser 
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som är förknippade med islam och muslimer på ett annat sätt än den äldre generationen. 

En annan sak som undersökningen visar är att den yngre generationen känner med 

muslimer och är medvetna om den utsatthet som många muslimer upplever, framför allt i 

form av rasism och diskriminering. Trots en positiv grundinställning kan negativa 

kopplingar till stereotypa bilder och negativt laddade kopplingar ske (Englund & Songur, 

2006:123).  

Kaldner (2006:29) har gjort en undersökning på ungdomarnas syn på islam och har funnit 

att det är eleverna i de teoretiska klasserna som har de mest negativa associationerna till 

islam. De flesta elever som har varit med i undersökningen har tyckt att muslimerna får 

bygga moskéer i Sverige och att de får fira sina religiösa högtider så länge de slipper höra 

böneutrop. 58 procent vill helst slippa leva nära en moské. Vidare fann Kaldner (2006:29) 

att de flesta eleverna inte visste att det går muslimer i deras klass.  

7. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma 

ämnen för gymnasieskola 2011 
I läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011: 

4f) står det: 

”Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 

utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden”.  

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan 

människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I 

överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-

konfessionell”. 

Enligt läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola (2011: 

4f) ska skolan ”främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”. Det är 

ingen i skolan som ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell 
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läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Skolan 

ska aktivt motverka diskriminering eller kränkande behandling. Även aktiva insatser och 

öppen diskussion kring främlingsfientlighet och intolerans måste beaktas och bemötas 

med kunskap. 

8. Omvårdnadsprogrammet komvux 

Utbildningen inom vård och omsorg på komvux är yrkesförberedande och pågår under tre 

terminer. Eleverna som är mellan 20 och 50 år gamla får en bredd yrkesutbildning där de 

varvar den teoretiska utbildningen med arbetsförlagd utbildning under tre till fyra veckor. 

Dessa platser är förlagda inom social omsorg och hälso- och sjukvård under tre olika 

perioder där man arbetar enligt arbetsschema med både dagar, kvällar och helger. Efter 

avslutad utbildning får eleverna omvårdnadskompetens och behörighet att söka arbete 

inom landsting, kommun och privata vårdalternativ. Även de människor som har lång 

arbetslivserfarenhet men saknar behörighet kan få det validerat och kompletterat genom 

flexibla studier. Det finns möjlighet att även läsa svenska som andraspråk på 

grundläggande nivå samtidigt (Kursprogram för Komvux, programmets hemsida). 

9. Omvårdnadsprogrammet på gymnasiet 

Omvårdnadsprogrammet på gymnasiet arbetar med problembaserad lärande, vilket 

innebär att eleverna får vara aktiva och ta ansvar för sina studier. Grunden i utbildningen 

är att eleverna ska få helhetssyn på människan. I utbildningen ingår även 

arbetsplatsförlagd utbildning som är totalt sexton veckor och eleverna tillämpar sina 

kunskaper inom äldreomsorg, akutsjukvård, rehabilitering/habilitering, psykvård mm. 

Eleverna lär sig också arbeta med människor från andra kulturer och andra traditioner. 

Sista året läser eleverna valbar kurs som t.ex. kan vara sjukvård, utvecklingstörning, 

funktionshinder, psykiatri. Efter tre år får eleverna kompetens till undersköterska. 

Utbildningen ger även högskolebehörighet (gymnasiets hemsida).  

10. Likabehandlingsplan 

Både Komvux och gymnasieskolan i min undersökning har upprättat likabehandlingsplan 

som är en angelägenhet för både personal och elever som går i de här skolorna. Det är 

viktigt att se fördelar med att ha människor med olika bakgrund och att möten med dessa 

människor ger upphov till mångfald och utveckling.  Det är viktigt att se alla människor 
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oavsett etnisk tillhörighet som bärare av kultur och respektera detta. Målsättningen är att 

personal och elever ska bemötas och behandlas med respekt och att alla bedömningar av 

var och ens arbets- och studieinsats ska ske på saklig grund (skolans hemsida) 

Likabehandling gäller främjande av jämlikhet, jämställdhet och mångfald och handlar om 

att bekämpa diskriminering och trakasserier i alla dess former och uttryck (skolans 

hemsida): 

 ”Alla elever ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i 

skolan oavsett kön, könsövergripande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 

funktionshinder eller ålder. 

 Alla elever ska behandlas och mötas med respekt och värdighet av elever 

och personal. Diskriminerig och trakasserier ska inte förekomma. 

 Elever och personal ska ha kännedom om lagen och 

handläggningsordningen vid ev. anmälan om diskriminering”. 

Enligt likabehandlingsplanen ska alla elever ha samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter i skolan oavsett kön, könsövergripande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller 

ålder (komvux och gymnasiets hemsida). 
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11. Resultat 

Nedan presenteras resultaten av genomförd studie. Det gick inte att se skillnader mellan 

manliga och kvinnliga respondenter eftersom det fanns för få män på den här utbildningen 

och jag kunde inte få rättvisa resultat. Klasserna är heterogena, både olika religioner och 

respondenter med olika bakgrund förekommer. 48 procent av eleverna uppger att de är 

troende och uppger att de har muslimska vänner. 

Först redovisas resultaten från enkätundersökningen, där de insamlade svaren och 

åsikterna från tillfrågade framförs. Sedan redovisas jämförelsen årskursvis, dvs. första 

årets elever med elever som går första termin på komvux för att sedan jämföras även 

skolor emellan. Därefter behandlas de intervjuerna jag utfört med fyra lärare.  

11.1 Enkätresultat 

 I det följande redovisas enkätresultaten av omvårdnadsprogrammet (Op) på gymnasiet 

årskursvis, dvs. första året, (Op09), 17 (20) elever, andra året, (Op10), 18 (19) elever, och 

tredje året, (Op11), 13 (15) elever. Vidare redovisas enkätresultaten av 

omvårdnadsprogrammet (Op) på komvux terminsvis, dvs. (OpA), 22 (22) elever, (OpB), 

21 (22) elever, och (OpC), 18 (20) elever. Siffror i parantes är antal elever som går i 

respektive klass. Bortfallet är sex elever i gymnasiet och tre elever på komvux. Några 

elever har inte markerat svarsalternativ, men de har skrivit egna kommentarer och jag 

räknar inte dem som bortfall och anser att dessa elever är representativa för min 

undersökning. Materialet innehåller 109 enkäter med frågor där först svarsalternativen är 

angivna och sedan finns det möjlighet för respondenterna att ge egna kommentarer. 

Frågorna om inställningen till muslimer är dels direkta och dels indirekta. De direkta 

frågorna nämner inte muslimer eller islam och kan se ut som följer: har du någon gång 

känt dig annorlunda på grund av din religiösa/kulturella bakgrund? Först kommer en 

jämförelse mellan grupperna för sig för att sedan även göra en jämförelse mellan åldrar.  
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11. 2 Jämförande resultat årskurs OpA och Op11 

I den här delen jämförs hur eleverna på första terminen på komvux och komvux och första 

året på gymnasiet har svarat på enkätfrågorna. 

Tabell 1 Har du någon gång känt dig annorlunda på grund av din 

religiösa/kulturella bakgrund?  

Klass OpA Op11 

Ja, jag har fått elaka kommentarer 1 1 

Ja, någon gång 7 0 

Nej, jag har aldrig blivit annorlunda behandlad på grund 

av min religiösa/kulturella bakgrund 

12 12 

 

Som man kan se i denna tabell är det bara en elev av tjugo i OpA har någon gång känt sig 

annorlunda på grund av hans/hennes religiösa/kulturella bakgrund i OpA klassen medan 

det inte är någon elev i Op11 klassen som har känt likadant. Tolv elever av tjugotvå har 

inte blivit annorlunda behandlade på grund sin religiösa/kulturella bakgrund i OpA klassen 

samt tolv elever av sjutton i Op11 klassen.  

Under några andra funderingar svarade en OpA elev att ”alla är lika värda”. En annan 

kommentar i samma klass blev att ”det inte är bra med rasism, bara för att man kommer 

från ett annat land ska man inte lämnas utanför samhället”.  

Det finns en klar skillnad mellan OpA och Op11 när det gäller att känna sig annorlunda på 

grund av sin religiösa/kulturella bakgrund.  Den negativa uppfattningen är högre på OpA.  
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Tabell 2 känner du att du behandlar människor med muslimsk bakgrund på ett 

annorlunda sätt än människor med samma bakgrund som dig själv? 

Klass OpA Op11 

Ja, varför skulle jag behandla dem likadant 0 0 

Kanske har det hänt men omedvetet 1 2 

Nej, jag bryr mig inte om det 20 10 

 

Denna tabell visar att det inte är några elever som har svarat att de behandlar människor 

med muslimsk bakgrund på ett annorlunda sätt än de själva. En elev i Opa klassen har 

svarat att han/hon kanske har gjort det omedvetet medan det är två elever i Op11 klassen 

som tror att de omedvetet har behandlat elever med muslimsk bakgrund annorlunda. De 

flesta på OpA, 20 elever, bryr sig inte om det, medan det är tio elever på Op11 som inte 

bryr sig. 

Under några andra funderingar svarade en OpA elev att ”alla är vi olika människor, och vi 

måste acceptera dem som de är”. 

Generellt kan man säga att båda grupperna behandlar människor med muslimsk bakgrund 

som alla andra människor och om det har hänt att de har gjort det på något annat sätt, har 

det hänt omedvetet. Siffran är högre på Op11. De flesta bryr sig inte om religion. 

Tabell 3 tycker du att det är positivt att vi tar in invandrare med muslimsk 

bakgrund i Sverige? 

Klass OpA Op11 

Ja, det är klart att det är  14 6 

Kanske men vi borde begränsa antalet som vi tar in 7 7 

Nej, jag tycker inte att Sverige borde tillåta invandring 

av muslimer 

0 0 
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Resultaten i tabell 3 visar att fjorton elever, tycker att det är positivt att vi tar in invandrare 

med muslimsk bakgrund i Sverige medan det är sex elever, i Op11 som tycker likadant. 

Sju elever i OpA klassen tycker att vi borde begränsa antalet som vi tar in medan det är sju 

elever på Op11 som tycker likadant. Det är inga elever som är emot invandringen av 

muslimer.  

Några andra funderingar i OpA klassen som eleverna har skrivit är ”att problemet inte är 

hur många invandrare det är utan att man måste integrera dem i landet”. ”De är ofta 

utanför.” Vidare tyckte en elev i samma klass att ”det inte ska finnas segregation, det ska 

planeras bättre för nyinflyttade i landet”.  

Generellt kan sägas att båda grupperna tycker att det är positivt att vi tar in invandrare med 

muslimsk bakgrund. Andelen är högre bland OpA elever. Båda grupper tycker vi borde 

begränsa antalet invandrare med muslimskt bakgrund, det är dock högre på Op11. 

Tabell 4 Tycker du att vi ska tillåta muslimerna att utföra sin religion i Sverige? 

Klass OpA Op11 

Ja, det är klart att alla ska få tro vad de vill 15 8 

Nej, endast kristendomen skulle vara tillåten 0 1 

Ja, så länge de följer lagar 6 4 

 

Femton tillfrågade elever i OpA klassen tycker att muslimer får tro vad de vill medan det 

är åtta elever på Op11 som tycker likadant. En elev i Op11 klassen tycker att bara 

kristendomen skulle vara tillåten. Sex elever tycker att alla får tro vad de vill men att man 

måste följa lagar medan det är fyra elever som håller med i Op11 klassen. En elev tycker 

att endast kristendomen ska vara tillåten i Op11 gruppen. 

En kommentar under några andra funderingar i OpA klassen var att ”de ska respektera att 

Sverige är ett kristet land, t.ex. skolavslutningar i skolan”. Generellt kan vi säga att båda 

grupperna tycker att vi ska tillåta muslimerna att utöva sin religion.  
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Det är dock högre andel i OpA. Vidare visar undersökningen att av eleverna i Op11 tycker 

att muslimerna får tro vad de vill men de måste följa lagar. Intressant är också att en elev i 

Op11 tycker att endast kristendomen ska vara tillåten i Sverige. 

Tabell 5 Du träffade en person första gången och kände att ni skulle kunna bli riktigt 

goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är muslim, vad skulle du 

göra?  

Klass OpA Op11 

Ingenting, fortsätta träffa personen, religion spelar 

ingen roll  

16 13 

Jag skulle tycka att det är roligt för att jag skulle kunna 

lära mig något nytt 

5 0 

Nej, sådana människor är konstiga för att umgås med 0 0 

 

Som det framgår i denna tabell tycker sexton elever i OpA klassen att religion inte spelar 

någon roll och om de får reda på att en arbetskamrat är muslim ska de ändå fortsätta träffa 

personen medan det är tretton elever motsvarande svar i Op11 klassen. Fem personer i 

OpA klassen tycker att det skulle vara roligt att lära sig något nytt. Det var ingen som 

svarade negativt på denna fråga.  

Generellt kan vi säga att de flesta elever tycker att religionen inte spelar någon roll när det 

gäller att umgås med en muslim. Det är dock högre andel i Op11. Det var ingen elev som 

hade negativa tankar kring denna fråga. 
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Tabell 6. Du är i skolan och blir placerad i en grupp där några muslimer är med. vad 

skulle du göra? 

Klass OpA Op11 

Ingenting, fortsätta vara med i gruppen, vem de är 

spelar ingen roll  

13 12 

Jag skulle tycka att det är roligt att arbeta med 

människor från olika länder 

8 0 

Kolla om jag kan byta grupp 0 1 

 

Tabellen visar att 13 elever i OpA klassen tycker att de skulle kunna arbeta med en 

muslim i samma grupp medan motsvarande siffra på Op11 är tolv elever. Åtta elever i 

OpA klassen tycker att det är roligt att arbeta med människor från andra länder, men ingen 

från Op11. En elev i OP11 klassen skulle kolla om man kunde byta grupp om han/hon 

hamnade i en grupp med muslimer. 

Under några funderingar i OpA klassen har en elev skrivit att ”alla ska behandlas lika, vi 

är ju alla människor”.  

Generellt kan vi säga att de flesta elever i undersökningen inte bryr sig om huruvida en 

person är muslim eller inte när det gäller att samarbeta i skolan. Det är dock lite högre 

andel i Op11. Däremot är det är bara OpA som tycker att det är roligt att arbeta med 

människor från andra länder. En elev i Op11 har uppgett att hon/han skulle byta grupp om 

hon/han tvingades arbeta med en muslim. 
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11. 3 Jämförande resultat årskurs OpB och Op10 

Nedanför följer jämförande resultat av elever som går andra termin på komvux och andra 

året på gymnasiet. 

Tabell 7. Har du någon gång känt dig annorlunda på grund av din 

religiösa/kulturella bakgrund? 

Klass OpB Op10 

Ja, jag har fått elaka kommentarer 1 1 

Ja, någon gång 6 6 

Nej, jag har aldrig blivit annorlunda behandlad på grund 

av min religiösa/kulturella bakgrund 

13 10 

 

En elev har fått elaka kommentarer på grund av sin religiösa/kulturella bakgrund i OpB. 

Det är samma antal i grupp Op10. Sex elever i OpB gruppen uppger att de har känt sig 

annorlunda på grund av sin religiösa/ kulturella bakgrund. Samma antal elever har någon 

gång känt sig annorlunda på grund av sin religiösa/kulturella bakgrund i grupp Op10. 

Tretton elever har aldrig blivit annorlunda behandlade på grund av sin religiösa/kulturella 

bakgrund i OpB gruppen medan det är tio elever i grupp Op10. 

Under andra funderingar har en elev i OpB gruppen skrivit att det är många grupperingar 

kulturer emellan men att hon inte har blivit illa behandlad. En elev i Op10 har skrivit att 

hon/han kommer att vägra vara med i en grupp med en muslim. 

Generellt kan sägas att det är ganska lika i dessa grupper när det gäller att få elaka 

kommentarer på grund av sin religiösa tillhörighet. Det är dock högre i Op10. Det är 

positivt att det är över i båda grupperna som aldrig har blivit annorlunda behandlad på 

grund av sin religiösa bakgrund. Siffran är lite högre i OpB.  
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Tabell 8. Känner du att du behandlar människor med muslimsk bakgrund på ett 

annorlunda sätt än människor med samma bakgrund som dig själv? 

Klass OpB Op10 

Ja, varför skulle jag behandla dem likadant 15 4 

Kanske har det hänt men omedvetet 6 13 

Nej, jag bryr mig inte 0 0 

 

Tabellen visar att 15 elever behandlar människor med muslimsk bakgrund annorlunda än 

människor med samma bakgrund i OpB gruppen medan motsvarande siffra på Op10 är 

fyra elever. Sex elever i OpB gruppen uppger att det kanske har hänt samtidigt som det är 

tretton elever i Op10 som hävdar samma sak.  

Andra funderingar som förekommer på denna fråga är ”att det ibland verkar som att 

somaliska män är grisar mot sina fruar, och tyvärr har jag fördomar som jag skyller på 

TV” skriver en elev. 

När det gäller att behandla människor med muslimsk bakgrund på ett annorlunda sätt är 

andelen mycket högre i OpB gruppen än det är i Op10. Att omedvetet behandla illa 

människor med muslimsk bakgrund skiljer sig dessa två grupper åt. Tvärtom är det de 

yngre generationer, Op10 som har högre andel.  
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Tabell 9. Tycker du att det är positivt att vi tar in invandrare med muslimsk 

bakgrund i Sverige? 

Klass OpB Op10 

Ja, det är klart att det är  5 10 

Kanske men vi borde begränsa antalet som vi tar in 10 4 

Nej, jag tycker inte att Sverige borde tillåta invandring 

av muslimer 

0 4 

 

På frågan om eleverna tycker att det är positivt att vi tar in invandrare med muslimsk 

bakgrund framgår det av denna tabell att fem elever i OpB grupp tycker att det är klart att 

det är, samtidigt som det är tio elever i grupp Op10 som tycker samma sak. Tio elever 

tycker att vi borde begränsa antalet som vi tar in i OpB gruppen medan det är fyra elever 

som tycker likadant i Op10. Fyra elever i Op10 tycker att vi inte borde tillåta invandring 

av muslimer i Sverige medan ingen i OpB har kryssat det svarsalternativet. 

Under andra funderingar har en elev i OpB skrivit att religion inte ska hindra någon, en 

annan elev har skrivit att Sverige borde begränsa invandringen överhuvudtaget, inte bara 

muslimer. 

Det är stora skillnader mellan OpB och Op10 när det gäller att vi tar in människor med 

muslimsk bakgrund i Sverige. Det är mer än dubbelt så många i Op10 grupp som tycker 

att det är positivt. Även när det gäller att begränsa antalet skiljs dessa grupper åt, det är 

nämligen fler elever i OpB som tycker att antalet borde begränsas. 4 elever i Op10 tycker 

att vi inte ska tillåta invandringen av muslimer.  
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Tabell 10. Tycker du att vi ska tillåta muslimerna att utföra sin religion i Sverige? 

Klass OpB Op10 

Ja, det är klart att alla ska få tro vad de vill 6 7 

Nej, endast kristendomen skulle vara tillåten 1 3 

Ja, så länge de följer lagar 13 7 

 

Med hjälp av tabellen kan vi utläsa att sex elever i OpB grupp tycker att muslimerna ska få 

tro vad de vill medan det är sju elever som tycker likadant i Op10 grupp. En elev i OpB 

grupp anser att bara kristendomen ska vara tillåten i Sverige, samtidigt som det är tre 

elever i Op10 som har samma åsikt. Tretton elever i OpB grupp tycker att muslimerna ska 

få utöva sin religion i Sverige om de bara följer lagar, medan det är sju elever i Op10 som 

tycker samma.  

Under andra funderingar på den här frågan har en elev i OpB skrivit att vi måste ta hand 

om alla som flyttar in på ett bra sätt men att alla måste följa Sveriges lagar. Vidare har en 

annan elev i samma grupp kommenterat att man måste anpassa sig till samhället, regler. 

En annan elev sa också ”om jag kommer till ett muslimskt land kan jag inte göra som jag 

vill”. En tredje elev har skrivit att man inte ska tillåta lediga dagar på grund av någon 

religion. ”Hur blir det om alla vill vara lediga på sina religiösa högtider”, undrade eleven.  

Generellt kan vi säga att Op10 elever tycker i en högre grad att man ska få tro vad man vill 

än eleverna i OpB. Två fler elever i Op10 anser att endast kristendomen ska vara tillåtet i 

Sverige. När det gäller att få tro vad man vill är siffran högre bland Op. 
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Tabell 11. Du träffade en person första gången och kände att ni skulle kunna bli 

riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är muslim, vad gör 

du? 

Klass OpB Op10 

Ingenting, fortsätts träffa personen, religion spelar ingen 

roll  

20 16 

Jag skulle tycka att det är roligt för att jag skulle kunna 

lära mig något nytt 

1 1 

Nej, sådana människor är konstiga för att umgås med 0 1 

 

Tabellen visar att tjugo elever i OpB grupp inte skulle ha någon som helst problem att vara 

vän med en muslim om de nyss får veta det. Sexton elever i Op10 grupp tycker likadant. 

Vidare står det att en elev tycker att det skulle vara roligt att lära sig något nytt. I Op10 

gruppen är det samma antal. Däremot är det en elev i Op10 som tycker att muslimer är 

konstiga för att umgås med. Inga elever i OpB håller med. 

När det gäller den här frågan kan sägas att båda grupper tycker att det inte är några 

problem att umgås med muslimer och vara vänner med dem. Siffran är högre i OpB än i 

Op10. Dock är det en elev som tycker att muslimer är konstiga i Op10.  
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Tabell 12. Du är i skolan och blir placerad i en grupp där några muslimer är med. 

Vad skulle du göra? 

Klass OpB Op10 

Ingenting, fortsätta vara med i gruppen, vem de är 

spelar ingen roll  

20 14 

Jag skulle tycka att det är roligt att arbeta med 

människor från olika länder 

1 2 

Kolla om jag kan byta grupp 0 1 

  

Som man tydligt kan se i denna tabell är det 20 elever i OpB grupp skulle fortsätta vara 

med i gruppen om de blir placerade i en grupp med muslimer, medan det är 14 elever som 

tycker likadant i Op10. En elev i OpB tycker att det är roligt att arbeta med människor från 

olika länder. Motsvarande antal i Op10 är två stycken. En elev i op10 skulle byta grupp 

om han/hon placeras i en grupp med muslimer medan det inte är några elever i OpB som 

tycker likadant. 

Under andra funderingar har en elev i Op10 grupp skrivit att hon/han inte har något mot 

invandring av folk av en annan religion, bara de anpassar religionen till de svenska seder 

och kultur. Sverige ska inte behöva anpassas efter andra religioner, tyckte eleven.  

När det gäller den här frågan kan sägas att undersökningen visar att det inte spelar någon 

roll vad man har för religion när det gäller att arbeta i skolan. Det är dock högre andel i 

OpB än de som går på Op10. Det är bara en elev i op10 som skulle byta grupp.   
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11. 4 Jämförande resultat årskurs OpC och Op09 

Här följer jämförande resultat av elever tredje termin på komvux och tredje året på 

gymnasiet. 

Tabell 13. Har du någon gång känt dig annorlunda på grund av din 

religiösa/kulturella bakgrund? 

Klass OpC Op09 

Ja, jag har fått elaka kommentarer 0 1 

Ja, någon gång 9 6 

Nej, jag har aldrig blivit annorlunda behandlad på grund 

av min religiösa/kulturella bakgrund 

9 8 

 

Tabellen visar att det är bara en elev i Op09 som har fått elaka kommentarer på grund av 

sin religiösa/kulturella bakgrund. Nio elever i OpC svarar att det har känt sig annorlunda 

någon gång medan det är sex elever i Op09 som hak känt samma sak. Vidare visar 

tabellen att det är nio elever i OpC som aldrig har blivit annorlunda behandlade på grund 

av deras religiösa/kulturella bakgrund, samtidigt som det är åtta elever på Op09 som har 

upplevt samma sak. 

Ibland känner man att man blir behandlad annorlunda har en elev skrivit i OpC på några 

andra funderingar. Ytterligare en elev kommenterade den fråga som att även om man är 

svensk, född i Sverige kan man känna sig som invandrare om man flyttar t.ex. från 

Stockholm till ett mindre ställe i Småland 

När det gäller den här frågan kan sägas att elever har blivit annorlunda/behandlade på 

grund av deras religiösa/kulturella bakgrund. Andelen är dock högre i OpC.  En elev mer 

på OpC  än på Op09 uppger att han/hon aldrig har blivit annorlunda behandlad på grund 

av sin religiösa/kulturella tillhörighet. 
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Tabell 14. Känner du att du behandlar människor med muslimsk bakgrund på ett 

annorlunda sätt än människor med samma bakgrund som dig själv? 

Klass OpC Op09 

Ja, varför skulle jag behandla dem likadant 1 0 

Kanske har det hänt men omedvetet 5 3 

Nej, jag bryr mig inte 10 14 

 

Som man kan se i denna tabell så är det bara en elev på OpC, som inte behandlar 

människor med muslimsk bakgrund som han vill bli behandlad. Vidare står det att fem 

elever på OpC, har kanske behandlat muslimer annorlunda men det har hänt omedvetet. 

Även tre elever på Op09, tycker likadant. Tio elever uppger att de inte bryr sig om religion 

på OpC, samtidigt som det är 14 elever på Op09 som uppger samma sak. 

På den här frågan har en elev, under andra funderingar, skrivit att man ibland har fördomar 

men att man försöker ändra på det och behandla muslimer som man vill bli behandlad 

själv. En elev i OpC har skrivit att kvinnor ska få bestämma själva. Ytterligare en elev i 

den här gruppen har skrivit att alla ska behandlas likadant, spelar ingen roll vad man har 

för religion. 

När det gäller att behandla människor annorlunda har bara en elev på OpC angett att de 

inte ska behandlas likadant som människor från den egna kulturen. Däremot har fler elever 

på OpC uppgett att de kanske har gjort det omedvetet. Det är fyra elever mer på Op09 som 

tycker att religionen inte spelar någon roll.  
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Tabell 15. Tycker du att det är positivt att vi tar in invandrare med muslimsk 

bakgrund i Sverige? 

Klass OpC Op09 

Ja, det är klart att det är  8 6 

Kanske men vi borde begränsa antalet som vi tar in 6 8 

Nej, jag tycker inte att Sverige borde tillåta invandring 

av muslimer 

1 0 

 

Åtta elever i OpC tycker att det är positivt att vi tar in invandrare med muslimsk bakgrund, 

medan det är sex elever på Op09 som tycker likadant. Sex elever på OpC tycker att vi 

borde begränsa antalet som vi tar in, samtidigt som det är åtta elever på Op09 som tycker 

samma. Vidare kan vi se i denna tabell att det är bara en elev i OpC som tycker att Sverige 

inte borde ta in invandrare. 

Under några andra funderingar på den här frågan, har en elev i Op09 grupp skrivit: 

”islamiseringen är för stor och att det är dags att bevara svensk kultur och skolavslutningar 

i kyrkan är ett måste.” En annan elev har skrivit: ”vi måste begränsa antal invandrare med 

muslimsk bakgrund”. En elev i OpC skrev på den här frågan att religionen inte ska spela 

någon roll när det gäller att komma till Sverige. En annan elev i samma grupp har skrivit 

att det inte handlar om vem man tar in utan det handlar om hur många invandrare tas in i 

Sverige. Man ska inte ta in mer människor än man kan ta hand om. Vidare har en elev 

skrivit att man måste anpassa sig i det nya landet och inte t.ex. att få extra badtider i 

simhallen. Ytterligare en elev i OpC har skrivit att det skall finnas arbete till alla. Vi ska ta 

lite av varje in i Sverige, inte bara muslimer, men inte för många har en elev skrivit. 

Generellt kan sägas på den här frågan att det är positivt att vi tar in invandrare med 

muslimsk bakgrund men att antalet borde begränsas. Man ska inte ta in människor om 

man inte kan ta hand om dem enligt eleverna.  
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Tabell 16. Tycker du att vi ska tillåta muslimerna att utföra sin religion i Sverige? 

Klass OpC Op09 

Ja, det är klart att alla ska få tro vad de vill 11 5 

Nej, endast kristendomen skulle vara tillåten 1 1 

Ja, så länge de följer lagar 6 11 

 

Som det framgår av denna tabell tycker elva elever att vi ska tillåta muslimerna att utöva 

sin religion i Sverige, medan det är fem elever som tycker samma på Op09. En elev på 

OpC tycker att endast kristendomen skulle vara tillåten. Samma siffra gäller för Op09. 

Vidare står det att sex elever tycker att de får utföra sin religion så länge de följer lagar, 

samtidigt som det är elva elever på Op09 som tycker likadant.  

På den här frågan, under andra funderingar, har en elev i Op9 grupp skrivit ”att det ska 

vara tillåtet att muslimerna utför sin religion men att de inte ska ändra den svenska 

kulturen”. En elev i OpC tycker att man ska tro vad man vill dock inom Sveriges lagar och 

regler.  

Generellt kan sägas att eleverna inte är negativa till att muslimer får utföra sin religion så 

länge de följer lagar. Det är en elev i varje klass som motsätter sig detta. 

Tabell 17. Du träffade en person första gången och kände att ni skulle kunna bli 

riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är muslim, vad skulle 

du göra? 

Klass OpC Op09 

Ingenting, fortsätts träffa personen, religion spelar ingen 

roll  

14 15 

Jag skulle tycka att det är roligt för att jag skulle kunna 

lära mig något nytt 

3 2 

Nej, sådana människor är konstiga för att umgås med 1 0 
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Av samtliga utfrågade på OpC har fjorton elever svarat att de skulle fortsätta umgås med 

en muslim om de fick veta det efter att de har fått lära känna personen, medan femton 

elever på Op09 tycker samma sak. Vidare uppger tre elever på OpC att det skulle vara 

roligt för de kunde man lära sig något nytt, samtidigt som det är två elever på Op09 som 

tycker likadant. Bara en elev på OpC tycker att sådana människor är konstiga för att 

umgås med. 

Generellt kan sägas att eleverna inte har några problem med att någon i gruppen är 

muslim. En elev mer på OpC än Op09 anger att det skulle vara roligt att arbeta med 

människor från andra länder och en elev skulle försöka byta grupp. 

Tabell 18. Du är i skolan och blir placerad i en grupp där några muslimer är med. 

Vad skulle du göra? 

Klass OpC Op09 

Ingenting, fortsätta vara med i gruppen, vem de är 

spelar ingen roll  

16 14 

Jag skulle tycka att det är roligt att arbeta med 

människor från olika länder 

2 1 

Kolla om jag kan byta grupp 0 0 

 

Som man tydligt kan se i denna tabell tycker sexton elever i OpC att det inte är något 

problem om det finns muslimer i gruppen medan det är 14 elever i Op09 som tycker 

samma. Två elever på OpC har angett att de skulle tycka att det är roligt att arbeta med 

människor från olika länder, samtidigt som det är en elev Op09 som tycker likadant. 

Under andra funderingar har en elev i OpB skrivit att eleverna inte ska börja be i skolan 

och att jag bör ta upp frågan om Rosengård och halal-slakt i min undersökning. En 

kommentar i OpC är att kvinnor ska vara lika värda som män. 

Generellt kan sägas att det inte är ett stort problem för eleverna att samarbeta om det finns 

muslimer i klassen. Andelen är dock lite högre på komvux. En elev mer på komvux än på 

gymnasiet skulle tycka att det är roligt att arbeta med människor från andra länder.  



41 

 

11. 5 Jämförande resultat komvux och gymnasiet 

Nedan följer jämförande resultat mellan komvux elever och gymnasiet elever tillsammans. 

Tabell 19. Har du någon gång känt dig annorlunda på grund av din 

religiösa/kulturella bakgrund? 

Klass Komvux Gymnasiet 

Ja, jag har fått elaka kommentarer 2 3 

Ja någon gång 22 12 

Nej, jag har aldrig blivit annorlunda behandlad på grund 

av min religiösa/kulturella bakgrund 

34 30 

 

Som det framgår av denna tabell är det två elever på komvux som har fått elaka 

kommentarer medan det är tre elever på gymnasiet som tycker likadant. Tjugotvå elever 

har någon uppger att de har fått elaka kommentarer någon gång, samtidigt som det är tolv 

elever som uppger samma sak. Trettiofyra elever har inte blivit behandlade annorlunda på 

grund av sin religiösa identitet på komvux. Motsvarande siffra på gymnasiet är trettio 

elever.  

Generellt kan sägas att mer än tretio elever aldrig har blivit annorlunda behandlade på 

grund av sin religiösa/kulturella bakgrund. Siffran är dock högre på gymnasiet. Det är 

också skillnader mellan gymnasiets och komvux elever när det gäller att någon gång ha 

fått elaka kommentarer, dock inte så höga. Det är tre elever mer på komvux som uppger ha 

fått elaka kommentarer.  
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Tabell 20. Känner du att du behandlar människor med muslimsk bakgrund på ett 

annorlunda sätt än människor med samma bakgrund som dig själv? 

Klass Komvux Gymnasiet 

Ja, varför skulle jag behandla dem likadant 1 0 

Kanske har det hänt men omedvetet 21 9 

Nej, jag bryr mig inte 36 37 

 

Som man tydligt kan se i denna tabell är det en elev som tycker att man inte ska behandla 

muslimer likadant som människor med samma bakgrund. Tjugoett elever på komvux 

uppger att de kanske har behandlat människor annorlunda men att det har hänt omedvetet, 

medan det är nio elever som uppger samma sak på gymnasiet. Trettiosex elever bryr sig 

inte om vem man är, samtidigt som det är trettiosju elever som tycker likadant. 

Generellt kan sägas att det är skillnad mellan elever på komvux och gymnasiet när det 

gäller att behandla människor som inte har samma bakgrund annorlunda. Siffran är högre 

på komvux än på gymnasiet. Av de tillfrågade elever är det en elev fler på gymnasiet som 

inte bryr sig om var man kommer ifrån. 

Tabell 21. Tycker du att det är positivt att vi tar in invandrare med muslimsk 

bakgrund i Sverige? 

Klass Komvux Gymnasiet 

Ja, det är klart att det är  37 22 

Kanske men vi borde begränsa antalet som vi tar in 23 19 

Nej, jag tycker inte att Sverige borde tillåta invandring 

av muslimer 

1 4 

 

Med hjälp av tabellen kan vi se att trettiosju elever på komvux tycker att det är positivt att 

vi tar in människor med muslimsk bakgrund i Sverige, medan det är tjugotvå elever på 
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gymnasiet som tycker likadant. Tjugotre elever på komvux har angett att vi borde 

begränsa antalet som vi tar in, samtidigt som det är nitton elever på gymnasiet som anger 

samma sak. En elev på komvux tycker att Sverige inte borde tillåta invandring av 

muslimer. Motsvarande siffra på gymnasiet är fyra elever.  

Generellt kan vi säga att det är högre andel elever på komvux än på gymnasiet som tycker 

att det är positivt att vi tar in muslimer. Det är också skillnad när det gäller att begränsa 

antalet vi i tar in.  Det är fyra elever fler på komvux som tycker att vi borde begränsa 

antalet vi tar in. Vidare är det dubbelt så många elever på gymnasiet som tycker att 

Sverige inte borde tillåta invandringen av muslimer.  

Tabell 22. Tycker du att vi ska tillåta muslimerna att utföra sin religion i Sverige? 

Klass Komvux Gymnasiet 

Ja, det är klart att alla ska få tro vad de vill 32 20 

Nej, endast kristendomen skulle vara tillåten 2 5 

Ja, så länge de följer lagar 25 22 

 

Som man kan utläsa från denna tabell är det trettiotvå elever som tycker att muslimerna får 

tro vad de vill, medan det är tjugo elever på komvux som tycker likadant på gymnasiet. 

Två elever på komvux har uppgett att endast kristendomen borde tillåtas i Sverige, 

samtidigt som det är fem elever som har uppgett samma sak på gymnasiet. Tjugofem 

elever på komvux tycker att de få tro vad de vill bara de följer lagar, medan det är tjugotvå 

elever som tycker likadant på gymnasiet. 

Av samtliga utfrågade är det tolv mer elever på komvux som tycker att alla ska få tro vad 

de vill, medan det är tre mer elever på gymnasiet som tycker att endast kristendomen ska 

vara tillåtet i Sverige. Både komvuxelever och gymnasieelever tycker att man får tro vad 

man vill så länge man följer lagar. Siffran är dock lite högre på gymnasiet högre än på 

komvux.  
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Tabell 23. Du träffade en person första gången och kände att ni skulle kunna bli 

riktigt goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är muslim, vad skulle 

du göra? 

Klass Komvux Gymnasiet 

Ingenting, fortsätts träffa personen, religion spelar ingen 

roll  

50 44 

Jag skulle tycka att det är roligt för att jag skulle kunna 

lära mig något nytt 

9 3 

Nej, sådana människor är konstiga för att umgås med 1 1 

 

I denna tabell kan man se att femtio elever på komvux som tycker att religionen inte spelar 

någon roll vid möte med människor, medan det är fyrtiofyra elever på gymnasiet som 

tycker likadant. Nio elever på komvux skulle tycka att det är roligt och att de skulle kunna 

lära sig något nytt, samtidigt som det är tre elever på gymnasiet som uppger samma sak. 

Av samtliga utfrågade så är det en elev i båda skolor som tycker att muslimer är konstiga 

människor att umgås med.  

Generellt kan sägas att det är en stor andel människor som tycker att religionen inte spelar 

någon roll vid möte med människor, dock lite högre andel på gymnasiet. När det gäller att 

man skulle tycka att det är roligt och man skulle kunna lära sig något nytt så är det sex fler 

elever på komvux som tycker så. Lika många elever tycker att muslimer är konstiga. 
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Tabell 24. Du är i skolan och blir placerad i en grupp där några muslimer är med. 

Vad skulle du göra? 

Klass Komvux Gymnasiet 

Ingenting, fortsätta vara med i gruppen, vem de är 

spelar ingen roll  

49 40 

Jag skulle tycka att det är roligt att arbeta med 

människor från olika länder 

10 3 

Kolla om jag kan byta grupp 0 2 

 

Tabellen visar att fyrtionio elever på komvux tycker att de skulle kunna arbeta i en grupp 

med muslimer, religionen spelar ingen roll, medan det är fyrtio elever på gymnasiet som 

tycker samma. Tio elever på komvux skulle tycka att det är roligt att arbeta med 

människor från olika länder, samtidigt som det är tre elever på gymnasiet som tycker 

likadant. Två elever på gymnasiet skulle kolla om de kunde byta grupp.  

Generellt kan sägas att det är över fyrtio elever som tycker att religionen inte spelar någon 

roll när det gäller att arbeta med människor från andra länder. Siffran är högre på 

gymnasiet. Vidare kan utläsas att sju fler elever på komvux än på gymnasiet skulle tycka 

att det är roligt att arbeta med människor från andra länder.  

12. Intervjuresultat 

Nedan presenteras resultaten av de fyra genomförda lärarintervjuer, två på varje skola. Jag 

har skrivit en sammanfattning av intervjuerna och intervjufrågor finns som bilaga 2.   

12.1 Intervju med lärare ett Op gymnasieskola 

Lärare 1 arbetar på en gymnasieskola. Hon är utbildad undersköterska, sjuksköterska och 

lärare. I många år arbetade hon som undersköterska och sjuksköterska. Som lärare på Op 

programmet har hon jobbat i nästan fyra år.  

Lärare 1 berättar att de arbetar utifrån den humanistiska människosynen och vikten av att 

vi alla är unika. Detta synsätt förmedlar hon till sina elever. På frågan om vilken bild av 

islam hon får höra av sina elever svarar hon inget speciellt. Hon säger att innan har det 
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funnits ett ämne som hette Människan socialt och kulturellt, där man tar upp olika 

kulturer, hur de lever, äter, men den har tagits bort. Idag finns inte detta ämne men lärare 

diskuterar de kulturfrågor som kommer upp och det händer framförallt när något speciellt 

händer i samhället som dessa frågor dyker upp.  

Vidare tycker lärare 1 att det är viktigt att skola in eleverna och få de att inse att vi alla 

människor är unika och olika, och om de ska arbeta med människor måste de lära sig att 

respektera och acceptera olikheter. Dessutom framhåller läraren att om det visar sig att 

någon elev har fördomar förs en diskussion kring detta. Hon menar att det är viktigt att 

inte sopa den under mattan utan att ta reda på varför och få de som inte har den 

humanistiska synen på människor att ändra sig.  

Lärare 1 talar om att det är skillnad mellan olika årskurser när det gäller attityder och 

grupperingar. Det förekommer grupperingar i årskurs två, religioner emellan men hon 

arbetar på att få bort det och att få dessa elever att samarbeta även över gränserna. Vidare 

påpekar hon att även om det finns grupperingar och eleverna blir motstridiga samarbetar 

de i slutändan och det blir bra resultat. Grupperingarna enligt henne beror inte på att det är 

någon som fryser ut någon annan på grund av hans religiösa tillhörighet, utan att det är 

eleverna själva som grupperas, har kommit fram under diskussioner. Oavsett vilket motiv 

de har arbetar lärare på deras skola med att motverka detta.  

Lärare 1 tycker att det är viktigt att arbeta mycket med eleverna, få dem öppna sina sinnen 

och tycka att alla människor har lika värde eftersom de förhoppningsvis kommer att arbeta 

med alla sorters människor i framtiden. 

12.2 Intervju med lärare två Op gymnasieskola 

Lärare 2 arbetar på en gymnasieskola. Hon är utbildad sjuksköterska och lärare. Under 

några år har hon arbetat på ett sjukhus som sjuksköterska på akuten och med palliativ 

vård. Efter ett tag har hon börjat fundera på läraryrket och det passade bäst inom Op. Efter 

avslutad utbildning har hon fått några terminsvisa anställningar. Sedan 1999 har hon fast 

anställning på en gymnasieskola på Op. 

Lärare 2 berättar att hon i sitt möte med elever främst har fått en positiv bild av muslimer 

och islam. Hon lyfter upp de unga muslimska tjejer som har kämpat med att visa att islam 

inte är allt det negativa som man kan höra, de avskräckande exempel, utan att det handlar 
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om olika tolkningar. På detta sätt framställs islam positivt. Vidare berättar hon att det 

framförallt finns en elev i klassen som har en annan bild av islam, nämligen att 

muslimerna kommer att ta över och att vi måste bevara det som är vårt, och se till att det 

inte sker.  

På frågan, i vilket sammanhang hör du oftast tal om muslimer och islam, svarar hon att det 

finns olika kurser som tar upp matregler, kultur, etik, döden, olika böcker men det handlar 

oftast om vården och människor omhändertaganden. Alla ska behandlas väl oavsett vem 

de är och vi ska ha respekt för varandras olikheter. Överlag får vi en positiv bild av islam 

betonar lärare.  

Eftersom eleverna är olika och har olika bakgrund kan det komma upp olika diskussioner 

om islam och muslimer men det är bara bra att diskutera, det är så man lär sig om varandra 

säger lärare. Det hade varit värre om alla gick omkring och kokade och inte kunde prata 

med varandra om det.  

Lärare 2 tycker att all diskussion är givande, även de negativa tankarna måste bearbetas 

eftersom alla måste respektera varandra, ingen får kränkas men alla åsikter ska komma 

fram. Som lärare måste man leda in eleverna och försöka styra diskussioner så att ingen 

blir ledsen. Givetvis finns fördomar till viss del, som vi måste försöka arbeta mot. 

Diskussioner får inte bli för hårda. I så fall måste läraren gå in och stoppa dem.  

Det blir problem ibland i mötet med elever och grupparbeten. Enligt läraren fungerar inte 

alltid alla med alla och vissa grupper går inte ihop. Vi delar in eleverna i basgrupper, säger 

hon och alla ska samarbeta. Ibland händer det att någon inte vill och mår dåligt av det. Vid 

de tillfällena ser vi till att eleven byter grupp, ingen ska bli kränkt. Om man mår dåligt 

utvecklas man inte och det hämmar även gruppens resultat. 

Lärare 2 berättar att hon inte har varit med om några stora konflikter och problemområden 

i anslutning till muslimska elever. Däremot kan det vara problematiskt att möta elevernas 

förförståelse om t.ex. hedersmord, kvinnosyn och så vidare. Hon ser alla elever som 

individer och inte utifrån vad de är och var de kommer ifrån. 
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12.3 Intervju med lärare tre Op komvux 

Lärare 3 arbetar på Komvux och har gjort det i fjorton år på samma skola. Hon har arbetat 

både med svenska för invandrare och senaste tiden arbetar hon på Op.  

Lärare 3 berättar att det är skillnad med att arbeta nu med heterogena klasser än det var när 

hon kom ut från skolan och började arbeta. Då var det tabu att prata om muslimer. Idag är 

det öppet och mycket lättare att ha sådana diskussioner eftersom eleverna själva berättar 

hur det egentligen ligger till och alla är medvetna om religionsfriheten i Sverige. Hon har 

också tagit elever på ett studiebesök, bl.a. till moské, allt för att eleverna ska kunna förstå 

och behandla varandra bättre.  

Vidare säger läraren att det är vid högtiderna som man tar upp ämnet och det är helt 

vanligt idag. Det råder ett öppet klimat i klasserna. Det man inte vet frågar man och 

eleverna svarar gärna. Det som oftast kommer upp när man pratar om muslimer och islam 

är klädsel, slöja, matregler osv. Eleverna har förståelse för varandra. Lärare 3 berättar att 

eleverna behandlar varandra väl oavsett religionen och att hon inte har varit med om att 

eleverna har varit fördomsfulla mot varandra i klassrummet. Om det skulle dyka upp 

sådana problem skulle hon ta upp det i klassrummet, prata om det och diskutera.  

Negativa bilder om någon grupp kan bara uppstå om man är okunnig i frågan och därför är 

det viktigt att fråga så man inte behöver gå och undra när man kan få svar från sina 

klasskompisar. Alla problem som uppstår i klassen måste diskuteras och försöka lösas. 

Vidare säger läraren att vid sådana tillfällen är det bäst att ta någon som är neutral till 

skolan men duktig i frågan. Visst finns det grupperingar i skolan men jag tror inte att det 

beror på religion säger läraren.  

12.4 Intervju med lärare fyra på komvux 

Lärare 4 arbetar på komvux, omvårdnadsprogrammet, och har gjort det två och ett halvt 

år. Hon är utbildad socionom och yrkeslärare på gymnasiet.  

Lärare 4 berättar att hon får en blandad bild av islam av sina elever. Det tror hon beror på 

att de inte kan så mycket om islam. Oftast är det en negativ bild som handlar om våld, 

övergrepp, terrorism, mediabilder. I regel ändrar dessa personer sin uppfattning under 

kursens gång, inte alla dock. Som lärare måste man hitta likheter i religioner och 

förtydliga dessa för att på så sätt få eleverna att tänka om.   
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Vidare säger läraren att de ibland pratar om muslimer och islam inne i klassrummet. Man 

kan ana en fientlighet som bygger på okunskaper, enformigt tänkande. Det handlar ofta 

om kvinnor med heltäckande kläder. Muslimska elever förklarar hur det ligger till och 

tolererar att människor har olika åsikter. Som lärare får man diskutera och försöka skilja 

på religion och kultur och det gör vi mycket på Omvårdnadsprogrammet säger lärare 4. 

Lärarna försöker vända det hela och ställa frågor till icke-muslimer om hur de hade känt 

om de hade flyttat till något muslimskt land och varit tvungna att leva under deras lagar. 

Hur hade de känt? Egentligen har man inget val.  

I klassrummet pratar lärare och elever mycket om själva religionen, vad det står för, vad 

Koranen säger, vad kulturen säger, försöker förstå vad kulturella uttryck är och vad 

religion är, säger lärare 3. Eleverna ska ta hand om människor oavsett religion och måste 

förhålla sig till patienter, som har en annan religion, så att de inte blir kränkta. Varje 

undersköterska ska försöka tillgodose patienter, förstå både manligt och kvinnligt och 

förstå vad kultur och vad religion är. 

Lärare 4 säger att eleverna behandlar varandra väl oavsett religion i klassen och de blir 

klasskamrater. Nationaliteter är inte viktiga och fördomarna försvinner. Det innebär inte 

att man ändrar synen på religion men man ändrar synen på de människor som sitter i 

samma rum och jobbar ihop. Visst finns det fördomar som till exempel att kvinnan är 

kuvad, har slöja, att de inte får visa sig överhuvudtaget, att mannen är dominant, att 

kvinnan inte är så mycket värd, ganska negativa fördomar. Lärarna pratar om etnocentrism 

och vänder på det hela och försöker få elever att sätta sig i en situation som gör att man 

måste ta till sig andra värderingar. Det är viktigt att föra en diskussion kring religioner, att 

ifrågasätta och analysera vad som ligger bakom människans handlande, vad det är som 

skapar människor. Lärarna ser människan utåt men inte inåt, det som är 

socialisationsprocess, värderingar, barnuppfostran, normer osv.  

På frågan om hur fördomarna kan ha inverkan på samarbete och om de kan göra det svarar 

lärare 3 att det kan vara svårt för grupper att samarbeta tillsammans, religioner emellan, 

men lärare lottar ut grupper som ska arbeta tillsammans och som inte har gjort det innan. 

Läraren berättar att det fanns en sådan grupp som hade i slutet den bästa redovisningen. 

Även fördomarna som de hade mot varandra försvann.  
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Vidare berättar lärare 4 att grupperna arbetar under handledning där man diskuterar om det 

dyker upp några problem, man diskuterar egna insatser, gruppens insatser, individuella 

reflektioner. I klassen förs olika diskussioner både gruppvis och individuellt. Givetvis kan 

konflikter ha inverkan på didaktiken. Ibland känner läraren att hon är rädd för att kränka 

elever. Hon brukar tänka på att inte ta upp exempel från det egna klassrummet och ibland 

väger hon sina ord under sin undervisning. 

Lärare 4 säger att de inte har haft några uttalade konflikter i klassrummet. Får eleverna 

välja vem de ska arbeta med väljer de elever från den egna religionen, det är alltså från 

båda håll, inte bara muslimer. Man väljer det som känns bekant och tryggt, säger lärare 4. 

Hon tror inte att det är religion i sig som är problem vid grupperingar utan det kan vara 

andra faktorer som spelar roll som t.ex. språket. Som lärare tänker man på individer och 

inte vad eleverna har för religion. Först när det dyker upp något problem blir man 

medveten om att det finns elever med annan tro. Religionen påverkar inte henne i hennes 

bemötande, men man är försiktig, så att man inte uppfattas som främlingsfientlig. I den 

skola de arbetar har de inte haft några större problem men de har träffat andra lärare i 

Omvårdnadsprogram på deras nätverksträffar som har en annan bild av det hela. 

13. Slutresultat 

I detta kapitel sammanfattas och diskuteras resultaten som kommit fram i undersökningen. 

Jag kommer att diskutera svaren på de olika frågor, en i taget, och kopplar till tidigare 

undersökningar, som jag har nämnt i bakgrunden. Jag har använt tidigare litteratur och 

forskning kring ämnet för att understryka mina argument. Dessutom kommer jag att dra 

egna slutsatser av mina resultat. 

Det övergripande syftet med uppsatsen var att ta reda på vad eleverna på 

omvårdnadsprogrammet tycker om islam och muslimer på komvux och gymnasiet på två 

skolor i Småland. Dessutom har jag undersökt om dessa attityder skiljer sig mellan vuxna 

och ungdomar och vad lärarna gör för att ändra de negativa inställningarna. Detta har 

gjorts genom att söka svar på följande frågor:  

 Vilka attityder till muslimer finns det på omvårdnadsprogrammet, på komvux och 

gymnasiet i två småländska skolor? 

 Vilka skillnader finns det mellan dessa två skolor? 
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 Hur arbetar lärarna, enligt intervjuerna, för att ändra de eventuella negativa 

attityderna i positiv riktning? 

Dessa frågor har resulterat i data som jag har använt för att kunna dra slutsatser om 

attitydsskilnaderna/likheterna i dessa två skolor.  

Metoden har varit både kvantitativ och kvalitativ. Mätinstrument har varit en enkät och 

halvstrukturerade intervjuer. Enkäten har besvarats av 109 elever från sex olika klasser. 

De halvstrukturerade intervjuer har besvarats av fyra lärare, två från varje skola. 

Användandet av enkäter med både svarsalternativ och egna kommentarer har varit bra för 

att uppnå mitt syfte, då de egna kommentarerna öppnade möjlighet för respondenterna att 

utveckla sina svar. Trost (2001:56f) skriver att det kan vara tidsödande att använda sig av 

öppna frågor för att det är svårt för många att utrycka sig och fria svar är mer krävande.  

I studien har jag använt Surveymetoden som kännetecknas av att forskaren samlar in 

information från ett antal individer genom att beskriva och förklara åsikter hos en 

population (May, 1997:113). Vidare har resultat tolkats med hjälp av socialkonstruktivism 

som vetenskaplig ansats. Jag har utgått från att en stor del av mänskliga företeelser, så som 

könsroller, språk, moral, identitet, kulturer och religioner är socialt konstruerade och ett 

resultat av mänskliga aktiviteter. På så sätt kunde jag komma i kontakt med den verklighet 

som formas med hjälp av språket då sinnesförnimmelser passerar tidigare kunskap och 

erfarenhet. Socialkonstruktivister (Burr, 2003: 4f) anser att kunskap konstrueras 

människor emellan och att den är kontextberoende.  

Urvalet av respondenter har varit subjektivt. Denscombe (2000:23) skriver att forskaren 

kan använda sig av subjektiva urvalet om han/hon tycker att de här personerna ger mest 

värdefulla data och det kan vara avgörande för undersökningen. Jag ville ta reda på hur det 

egentligen är just på dessa två skolor och det subjektiva urvalet passade mig bäst. Valet av 

lärare var också subjektivt eftersom de arbetar i dessa klasser och de förfogar över den 

mest relevanta informationen. Min undersökning är gjord på två skolor och resultatet är 

specifik för dessa två skolor och inte för hela Sverige. 

 

Skolan är en sfär där många olika kulturer och traditioner möts och förväntas samspela. 

Det kan ibland vara svårt att förstå olika koder från olika kulturer och det kan vara svårt 
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att förstå andra som inte har vuxit upp med i de svenska normerna som man har blivit 

inlärd igenom socialisation. Det kan leda till kulturkrockar. Det är viktigt att alla känner 

sig trygga. Samtidigt bör vi få hitta ett sätt att öka förståelsen och tankar kring dem som 

avviker. Enligt intoleransrapporten (Hvitfelt, 2004:73f) är svenska ungdomar generellt sett 

positivt inställda till islam och muslimer. Undersökningen har visat att det förekommer 

några islamofobiska tankar på de här skolorna så som Ouis och Roald (2003:26ff) har fått 

fram i sin undersökning. En elev tycker att islamiseringen är för stor i Sverige och vi 

borde bevara svensk kultur. Denna inställning är problematisk; skolan är en arena där 

islamofobi ska motarbetas. Det innebär inte att vi ska glömma bort den svenska kulturen 

som eleven befarar, utan snarare berika den med nya kulturella influenser.  

Eleverna tar upp kvinnornas ställning och det är något som även Brune (2004:11) och 

Hvitfelt (2004:73f) tar upp. Medias framställning av islam leder till intoleranta attityder 

hos den svenska befolkningen. Både lärare tre och fyra på Op komvux säger att det som 

oftast kommer upp när man pratar om muslimer och islam är klädsel, slöja och matregler. 

Likadana diskussioner förekommer även på Op gymnasiet hävdar gymnasieläraren. Även 

om lärarna jobbar hårt på att få eleverna att acceptera och respektera varandra är det en 

utopisk tanke att tro att vi ska kunna utforma en skola för all där alla olikheter accepteras. 

Att arbeta med att öka förståelse för sådana olikheter, där olika värden respekteras och får 

plats i skolan vore önskvärt. 

På frågan har du någon gång känt dig annorlunda på grund av din religiösa/kulturella 

bakgrund har tolv elever av tjugotvå, första termin på komvux svarat aldrig medan siffran 

på första året på gymnasiet är högre, tolv elever av sjutton. Frågan ställdes till alla 

informanter oavsett religionen och elevernas svar räknades ihop. Resultatet förändrades 

något i årskurs två. Där blev siffran något högre på komvux än på gymnasiet. På tredje 

terminen förändrades siffran igen, denna gång var det fler elever på komvux än på 

gymnasiet som aldrig har blivit annorlunda behandlade på grund av sin religiösa/kulturella 

bakgrund. Sammanfattningsvis kan jag säga att mer än hälften av de tillfrågade eleverna 

på komvux aldrig har behandlats annorlunda. Siffran är ännu högre på gymnasiet.  

Även om lärarna på dessa skolor jobbar utifrån den humanistiska människosynen och 

förmedlar detta synsätt till sina elever under utbildningen hade inte elevernas synsätt 

förändrats så mycket från första till sista året. Läroplanens krav på att skolan ska sträva 
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mot att varje elev förstår och respekterar andra folk och kulturer (2011: 4f) uppfyller 

lärarna, dock är det inte så säkert att eleverna ändrar sin uppfattning när de avslutar sin 

utbildning. Läroplanes krav på att skolan ska möta intolerans med kunskap och öppen 

diskussion uppfyller lärarna. Alla fyra tillfrågade lärare hävdar att diskussionerna är 

viktiga och att det brukar vara ett utmärkt sätt för att få eleverna respektera varandra och 

deras sätt och tänka.  

På frågan om respondenterna behandlar människor med muslimsk bakgrund ger båda 

grupperna positiva resultat. Även om de har behandlat någon annorlunda har det varit 

omedvetet. Undersökningsresultatet förändrades negativt för andra årets elever. Därefter 

blir undersökningen bättre av tredje året dock inte så högt som det var första året. Englund 

(Integrationsverket 2006a: 27) gjorde en undersökning av män födda på 40-talet och 80-

talet och fann att de yngre generationerna var mer positivt inställda till islam och 

muslimer. Min undersökning visade samma tendens. Även om det finns elever som inte 

vill behandla människor med muslimsk bakgrund som de själva vill bli behandlade så är 

det den yngre generationen mer positiv. 

På frågan om eleverna tycker att det är positivt att vi tar in invandrare med muslimsk 

bakgrund i Sverige tycker fjorton av tjugotvå elever på komvux att det är det. Siffran är 

lägre på gymnasiet. Även om andelen av elever som vill ta in invandrare med muslimsk 

bakgrund är hög så är det sju elever på komvux som tycker att antalet borde begränsas 

medan det är sju elever av tretton på gymnasiets första år som tycker likadant. 

När det gäller andra terminen är attityderna till muslimer mer positiva och fem av tjugoen 

gymnasieelever tycker att vi borde tillåta invandringen av muslimer. Tredje årets elever 

ligger inte så mycket högre på den här frågan men det är en elev på OpC som tycker att 

invandringen av muslimer ska förbjudas. Integrationsverkets undersökning (2006:122) 

visade att de yngre generationerna var mer toleranta när det gäller attityder till muslimer 

och islam. Min undersökning pekade inte på samma resultat. Båda generationer ligger 

ganska nära varandra men de äldre generationerna är mer toleranta även om det var en 

elev på komvux som inte vill tillåta invandringen av muslimer.  

Integrationsbarometern visade att 40 procent av de tillfrågade tyckte att vi borde begränsa 

muslimernas invandring till Sverige. Min undersökning visade ungefär samma sak. Det är 

dock fyra elever färre på komvux. Även om det är en hög andel av informanterna som 
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tycker att vi ska tillåta invandringen av muslimer så är det mellan nitton elever på 

gymnasiet och tjugotre elever på komvux som tycker att det borde begränsas.  

På frågan om eleverna tycker att vi ska tillåta muslimerna att utöva sin religion i Sverige 

svarade åtta av tretton tillfrågade att alla ska få tro vad de vill, första året på komvux och 

femton av arton elever på gymnasiet. Här ska även nämnas att resterande informanter 

tycker att alla ska få tro vad de vill så länge de följer lagar. En elev, 8 procent tycker att 

endast kristendomen skulle vara tillåtet i Sverige. Min undersökning gav bättre resultat än 

Integrationsverket (2006b: 171) där sex av tio tillfrågade informanter var helt eller delvis 

negativa till att man borde underlätta för muslimerna att utföra sin religion. 

Förhoppningsvis är det så att människor har blivit mer toleranta mot muslimer efter 2006 

eller så är det specifikt för just de här två skolorna. Vidare uppgav en lärare att eleverna 

inte ser varandra utifrån religionen i klassrummet utan som klasskamrater. Det kan ge 

positiva attityder eftersom tidigare undersökningar visar att människor som är i daglig 

kontakt med muslimer är mer toleranta. Även Kaldners undersökning (2006:29) visade att 

de flesta elever som var med i undersökningen inte visste att det gick muslimer i deras 

klass. Religionen verkar inte vara viktig i de här åldrarna. Resultaten ändrades andra året 

på den här frågan. Jag tolkar inte det som negativt eftersom de flesta tillfrågade tyckte att 

muslimerna får utöva sin religion så länge de följer Sveriges lagar. Det negativa är att en 

elev tycker att endast kristendomen skulle vara tillåtet i Sverige. Sista årets elever gav 

väldigt positiva resultat på den här frågan. Den äldre generationen var mer positiv. Det 

som borde uppmärksammas är att det var en elev på komvux och tre elever på gymnasiet 

andra året som tycker att endast kristendomen skulle vara tillåtet.  Det slutliga resultatet på 

den här frågan är väldigt positivt. Precis som i Integrationsverkets undersökning (2006a: 

27) är det den äldre generationen som är mer positivt inställd till muslimer.  

På frågan om vad eleverna skulle göra om de skulle kunna vara vän med en muslim 

uppgav tretton elever av tretton tillfrågade på gymnasiet första året att religionen inte 

spelar någon roll. Även på komvux var siffran väldigt hög, sexton av tjugotvå tillfrågade 

elever. Resterande del av informanter skulle även tycka att det hade varit roligt och att de 

skulle kunna lära sig något nytt. Precis som i Englunds undersökning (Integrationsverket, 

2006a: 27) var det den yngre generationen som hade högre andel på den här frågan, även 

om den äldre generationen inte var negativt inställd heller. Trots en positiv 

grundinställning kan negativa kopplingar till stereotypa bilder och negativt laddade 
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kopplingar ske enligt Englund & Songur (2006:123). Även Kaldners (2006:29) 

undersökning visade att eleverna inte visste att det går muslimer i deras klasser vilket 

tyder på att de inte bryr sig om vad man har för religion.  

Lärarnas intervjuer visade att en negativ bild av muslimer handlar om våld, övergrepp, 

terrorism, mediabilder. Givetvis påverkas vi alla av media.  Det som är väldigt bra är att 

lärarna diskuterar de problem som dyker upp i klassrummet. Även om man inte kan ändra 

sin uppfattning kan man förhoppningsvis acceptera olikheter. Okunskap är människans 

värsta fiende. 

Resultaten är lite lägre andra året på gymnasiet än på komvux på den här frågan. Här var 

det en elev som tyckte att muslimerna är för konstiga att umgås med. Likadant var det med 

sista årets elevers resultat. Det sammanlagda resultatet är mycket positivt.  

På frågan om samarbete med muslimer var det tolv tillfrågade elever av tretton på 

gymnasiet första året som anger att vem man är inte spelar någon roll. Motsvarade siffra 

på komvux är tretton av tjugotvå elever på komvux. En elev skulle försöka byta grupp om 

han/hon hamnade i en grupp där muslimer var med. De här resultaten är mycket bra 

eftersom man måste lära sig samarbeta med alla människor, inte bara i skolan utan även på 

arbetsplatsen, där både vårdtagare och deras anhöriga ingår. Att det var en elev som skulle 

byta grupp är inte så farligt men den här personen borde ta ställning till om det här är rätt 

yrke för honom/henne. Inom vården måste man kunna ha daglig kontakt, inte bara med 

muslimer utan även andra som inte tycker likadant som man själv men det ska inte stå i 

vägen. Som en intervjuad lärare sa utgår den här utbildningen ifrån den humanistiska 

människosynen. Även andra årets elever var väldigt toleranta och den äldre generationen 

ligger högre. Trenden fortsätter även sista året. 

14. Diskussion 

Även om lärarna kämpar enligt genomförda intervjun med att få bort eventuella negativa 

inställningar, inte bara till muslimer, utan till alla och se alla som individer och inte som 

grupper så var det två elever på gymnasiet som inte skulle kunna tänka sig att vara med i 

en grupp med muslimer. Det får mig att undra hur de här personerna kommer att utföra sitt 

arbete. Det är inte så många arbetsplatser i det här yrket som är helt svenska, om inte 

muslimer finns med finns det andra religiösa och kulturella grupper. Resultaten går inte att 
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generalisera men jag tror att jag hade fått liknande resultat om min undersökning ägde rum 

på en annan skola, samma inriktning eftersom dessa människor ändå har valt att jobba 

med människor. Eleverna på omvårdnadsprogram är väl medvetna om att Sverige är 

mångkulturellt och att de kommer att arbeta med människor av alla slag: invandrare, 

mörkhyade, ljusa, muslimer, hinduer, judar… alla sorter. Det får mig att undra hur det är 

inom andra inriktningar. 

 Jag håller med Trost om att öppna frågor kan ge för mycket data som jag inte är 

intresserad av eftersom jag har fått en del av information som inte var relevant för min 

undersökning men det har gett mig nya idéer för framtida undersökningar. Det är ett sätt 

men det får mig att undra om underökningen hade sett annorlunda ut om jag gjorde det på 

ett annat sätt. Observationer hade nog varit bättre i detta fall om forskaren hade blivit 

accepterad av gruppen. Då tror jag att resultatet hade blivit annorlunda och inte så positivt 

som det har blivit nu. Tyvärr så finns det inte tid för det och jag fick välja enkät och 

intervjun istället. 

Det verkar som att ungdomarna inte bryr sig om religionen och var man kommer ifrån i 

skolan. Det ser jag som mycket positivt. Vi är alla människor och ska behandlas därefter. 

Det är jättebra. Vi är självständiga individer och det är viktigt för alla att kunna utrycka sig 

och säga vad de tycker och tänker utan att kränka varandra. Det är lika viktigt för 

muslimer som för icke-muslimer att respekt och tolerans finns inte bara i skolan utan även 

i samhället. Det tycker jag är mycket bra. De kommer att jobba med människor som tillhör 

olika traditioner, religioner och kulturer och det är viktigt att respektera och acceptera alla 

när man arbetar med människor men samtidigt kunna ha egna åsikter.  

Det verkar som att lärarnas arbete för allas lika värde har gett resultat. Vad kan det bero på 

att äldre generationer är mer toleranta mot invandringen av muslimer? Min teori är att de 

äldre generationer har haft mer kontakt med människor som kommer från andra länder och 

kunnat se att det finns människor i alla grupper som gör saker som inte borde tillåtas och 

vi ska inte generalisera. Visst finns det extremister inom islam men vi måste förstå att alla 

inte är terrorister. Jag tror inte att eleverna tycker att det är invandringen av muslimer som 

borde begränsas egentligen, utan det är mer att man inte kan ta hand om människor på ett 

sätt som gör att det förekommer missnöje. ”Vi ska inte ta in människor, religionen spelar 

ingen roll, om vi inte kan ta hand om dem”, skrev en elev. Det är viktigt att nämna att en 
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stor del av informanterna tycker att alla ska få tro vad de vill så länge de följer lagar. Det 

tycker jag är väldigt bra eftersom man måste följa lagar oberoende av vad man har för 

religion. Jag är glad att det sammanlagda resultatet är positivt när det gäller attityder till 

muslimer. Jag hoppas att informanterna är lika toleranta ute i samhället, i den dagliga 

kontakten, som i klassrummet och då tänker jag inte att svenskar eller icke-muslimer ska 

vara toleranta mot muslimer utan att alla ska vara toleranta mot alla samt att alla ska 

respektera varandra för det de är och det de står för.  

15. Slutord och förslag till fortsatt forskning 

Jag är positivt överraskad. Även om jag aldrig har trott att grupperingar på skolan beror på 

religion har det funnits en liten misstanke. Det är bra att lärarna ser alla elever som 

individer och att alla är lika värda och följer likabehandlingsplanen som är viktig på de här 

skolorna. Visserligen skiljer sig attityder till muslimerna lite på de här skolorna och det är 

den äldre generationen som är mer positiv, även om de yngre inte ligger så långt ifrån. 

Lärarna arbetar hårt enligt intervjuerna med att de eventuella negativa attityderna ändras 

till acceptans och förståelse och vi kan inte begära mer. Vi är bara människor och har rätt 

till eget tänkande och tyckande. Jag tror att lärarnas arbetssätt och klasskamraternas 

tolerans kommer man långt med och att dessa människor kommer att bli framförallt goda 

människor och ger vårdtagare den bästa vården.  

Detta examensarbete har varit intressant och jag har besvarat de frågor som jag hade innan 

jag började skriva. Det har varit givande men det väcker nya frågor som jag skulle kunna 

fördjupa mina kunskaper i. Jag undrar om resultaten skulle se annorlunda ut om eleverna 

fick svara fritt på mina enkätfrågor eller om påståenden hade andra svarsalternativ. Vidare 

hade det varit intressant att genomföra djupgående intervjuer för att mäta attityder och 

inställningen till muslimer. Hur ser det ut i andra inriktningar på de här skolorna vore 

intressant att se.  
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Bilagor 
1. Enkät 

 

1. Har du någon gång känt dig annorlunda på grund av din religiösa/kulturella 

bakgrund? 

( ) Ja, jag har fått elaka kommentarer 

( ) Ja, någon gång 

( ) Nej, jag har aldrig blivit behandlad annorlunda på grund av min religiösa/ kulturella bakgrund 

( ) Några andra funderingar. Vad?______________________________ 

 

2. Är du en man eller kvinna? 

Man ( )                    

Kvinna ( ) 

3.I vilket land är du född? 

Sverige ( )               

Annat land, skriv namnet på landet _____________ 

 

4. Är du troende? 

Ja ( )  

Nej ( ) 

 

5. Är du muslim? 

Ja ( ) 

Nej ( ) 

 

6. Har du några vänner med en annan religiös bakgrund än du själv? 

( ) Ja 



 

 

 ( ) Nej 

 

7. Har du någon gång känt dig annorlunda på grund av din religiösa/kulturella 

bakgrund? 

 

( ) Ja, jag har fått elaka kommentarer 

( ) Ja, jag känner att jag har blivit annorlunda behandlad på grund av min religiösa / kulturella 

bakgrund 

( ) Ja, någon gång ( ) Nej, jag har aldrig blivit behandlad annorlunda på grund av min religiösa/ 

kulturella bakgrund 

( ) Några andra funderingar. Vad?______________________________ 

 

 

8. Känner du att du behandlar människor med muslimsk bakgrund på ett annorlunda sätt 

än människor med samma bakgrund som dig själv? 

( ) Ja, varför skulle jag behandla dem likadant 

( ) Kanske har det hänt men omedvetet 

( ) Nej, jag bryr mig inte om det 

( ) Några andra funderingar. Vad? _______________________________ 

 

 

9. Tycker du att det är positivt att vi tar in invandrare med muslimsk bakgrund i Sverige? 

( ) Ja, det är klart att det är 

( ) Kanske, men vi borde begränsa antalet som vi tar in 

( ) Nej, jag tycker inte att Sverige borde tillåta invandring av muslimer 

( ) Några andra funderingar. Vad?______________________________ 

 

10. Tycker du att vi ska tillåta muslimerna att utföra sin religion i Sverige? 



 

 

( ) Ja, det är klart att alla ska få tro vad de vill  

( ) Nej, endast kristendomen skulle vara tillåten 

( ) Ja, så länge de följer lagar 

( ) Några andra funderingar. Vad? ________________________________ 

 

11. Du träffade en person första gången och kände att ni skulle kunna bli riktigt 

goda vänner. Sedan får du reda på att den här personen är muslim, vad skulle du 

göra? 

( ) Ingenting, fortsätta träffa personen, religionen spelar ingen roll  

( ) Jag skulle tycka att det är roligt för att jag skulle kunna lära mig något nytt 

( ) Nej, sådana människor är konstiga för att umgås med 

( ) Några andra funderingar. Vad? __________________________ 

 

12. Du är i skolan och blir placerad i en grupp där några muslimer är med. Vad 

skulle du göra? 

( ) Ingenting, fortsätta vara med i gruppen, vem de är spelar ingen roll  

( ) Jag skulle tycka att det är roligt att arbeta med människor från olika länder 

( ) Kolla om jag kan byta grupp 

( ) Några andra funderingar. Vad?___________________________ 

13. Är det något jag har glömt. Skriv gärna egna tankar om föregående frågor! 



 

 

2. Intervjufrågor 

 

1. Hur många år har du jobbat på Op? 

2.Vilken bild och islam får du höra av elever? 

3. I vilket sammanhang hör du oftast tal om muslimer och islam? 

4. Vilken bild av muslimer och islam tycker du dina elever ger? 

5. Pratar ni i klassrummet om muslimer och islam? 

6. Känner du att dina elever behandlar varandra väl oavsett vad de har för religion? 

7. Finns det fördomar bland eleverna mot islam och muslimer på Op? 

8. Hur märker ni av det? 

9. Vad gör ni för att motverka detta i så fall? 

10. På vilket sätt kan fördomarna ha inverkan på deras samarbete? 

11. Hur gör ni för att lösa detta dilemma? 

12. Vilka didaktiska problem har det inneburit? 

13. Vilka problem eller konflikter kan uppstå mellan muslimska och icke muslimska 

elever på Op? 

14. Hur löser ni detta? 

15. Hur ser ni som pedagoger på islam och muslimer? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


