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ABSTRAKT 

 
Syftet med denna studie är att ta reda på elevers attityder gentemot muslimer på en 

gymnasieskola i Småland. Med hjälp av en konstruerad enkät fick elever i årskurs ett och 

tre på Naturvetenskapsprogrammet och i årskurs ett och tre på Fordonstekniska 

programmet på denna småländska skola ta ställning till åtta påståenden om muslimer. I 

studien jämförs dessa två programs enkätsvar för att se om det finns likheter och skillnader 

i elevernas attityder. Elevernas svar till de åtta påståendena kopplas till deras bakgrund 

som exempelvis religionstillhörighet och ifall de har muslimska vänner eller inte för att se 

samband. Enkätsvaren har bearbetats med hjälp av socialkonstruktivistisk teori och Peter 

Bergers och Thomas Luckmanns socialisationsteori.  

Resultatet visar att eleverna på Naturvetenskapsprogrammet på denna skola 

generellt sett är mycket positiva till muslimer och deras religionsutövande, men ett par är 

negativa till bärandet av slöja, byggandet av moskéer i Sverige samt muslimsk invandring. 

Eleverna i årskurs ett på Fordonstekniska programmet är också generellt sett positivt 

inställda till muslimer, medan eleverna i årskurs tre är mer negativt inställda till muslimer. 

Somliga elever i båda Fordonstekniska klasserna, i likhet med Naturvetenskapklasserna, 

är negativt inställda till specifikt moskébygge, slöja samt muslimsk invandring. De flesta 

elever i dessa fyra klasser som har muslimska vänner visar på en positiv attityd gentemot 

muslimer.  

 

 

Nyckelord: attityder, gymnasieelever, muslimer, gymnasieskola, Småland, 

studieförberedande program, yrkesprogram, islam, islamofobi, kvantitativ metod, enkät, 

socialisation, tolerans, främlingsfientlighet.  
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1 INLEDNING 

 

Som lärare idag möter man många elever med varierande kulturer och olika 

religioner i skolan. Det är viktigt att elever utvecklar respekt och förståelse för 

varandras likheter och olikheter. Religionshistorikern Göran Larsson (2006: 7) 

förklarar att: 

Dagens Sverige är ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle. Till skillnad från under 

den period då Sveriges enhet byggde på föreställningen om ett folk, ett språk och en 

religion blir vi idag så gott som dagligen påminda om det mångkulturella samhället. 

 

En religiös grupp som bidrar till den svenska mångkulturalismen är muslimer. 

De som dagligen umgås med muslimer via arbetsplatser, skolor och fritidsaktiviteter 

tenderar i större utsträckning se dem som jämlika svenskar. Men många människor i 

Sverige idag som har begränsad kontakt med muslimer uppvisar ofta en negativ attityd 

gentemot dem (Otterbeck & Bevelander, 2006: 56).  

I svensk media utmålas muslimer ofta på ett stereotypt sätt. De ses exempelvis 

som en homogen grupp och som svåra att integrera in i det svenska samhället. Dessa 

bilder förmedlas även i svenska läromedel (Larsson, 2006). Den bild av muslimer som 

förmedlas till svenskar idag leder ofta till islamofobi i samhället, och som blivande 

religionslärare undrar jag hur detta påverkar eleverna i skolan och deras uppfattning 

om muslimer. Har de elever som har muslimska vänner en större förståelse och respekt 

för dem, deras religion och muslimska kultur? Ser eleverna Sveriges mottagande av 

muslimska invandrare som något positivt? Råder det kanske antimuslimska 

uppfattningar bland eleverna? Under praktik ute på gymnasieskolor har jag 

uppmärksammat att elever på studieförberedande program ofta har varit mer positiva 

till muslimer, kanske på grund av studieförberedande klasser ofta har åtminstone 

någon muslimsk elev i varje klass. Men i mer praktiska program upplevde jag att det 

rådde en mindre tolerans gentemot muslimer, kanske också det på grund av att de 

klasser jag har undervisat i har haft ett väldigt lågt antal muslimska elever eller inga 

alls. Denna uppsats ämnar att ta reda på ifall mina upplevelser från praktiken kan 

bekräftas vetenskapligt och i så fall varför resultaten ser ut som de gör. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

 

Syftet med denna studie är att med hjälp av kvantitativ metod undersöka och ge 

en bild av gymnasieelevers attityder gentemot muslimer. En jämförelse kommer att 

göras mellan det studieförberedande Naturvetenskapsprogrammet och det 

Fordonstekniska yrkesprogrammet på en skola i Småland för att se ifall det finns en 

skillnad i attityder dem emellan samt ifall det finns någon skillnad mellan pojkars och 

flickors attityder. Eleverna går på gymnasiet och de valdes på grund av att äldre elever, 

enligt min erfarenhet, tenderar att ha mer bestämda åsikter. Eleverna fick besvara en 

enkät som består av åtta påståenden om muslimer, och som kommer att kopplas till 

elevernas bakgrund som exempelvis kön och ifall eleverna har muslimska vänner eller 

inte. Resultatet kommer att tolkas med hjälp av socialkonstruktivistisk teori och 

socialisationsteori för att få en bättre förståelse till varför vissa attityder förekommer 

bland eleverna. Studien syftar till att besvara följande två frågeställningar:  

1. Vad finns det för skillnader i attityder gentemot muslimer mellan 

gymnasieelever på Naturvetenskapsprogrammet och Fordonstekniska programmet på 

denna skola i Småland? 

2. Finns det några skillnader mellan pojkars och flickors attityder på respektive 

program i denna småländska skola? 

 

1.2       Disposition 
 

Tanken med uppsatsens upplägg är att de olika kapitlen ska läsas i den ordning 

som de kommer så läsaren gradvis får ökad kunskap om ämnet, för att mot slutet av 

uppsatsen få reda på vilka slutsatser som kan dras kring elevernas attityder i respektive 

gymnasieprogram på denna skola i Småland. Nedan kommer först 

socialkonstruktivistisk teori och socialisationsteori att presenteras, så läsaren förstår 

från vilket perspektiv ämnet kommer att studeras. Efteråt presenteras val av metod, 

där bland annat urval, metodens genomförande samt datainsamling kommer att 

diskuteras. Vidare ges även en presentation av tidigare forskning i ämnet och även en 

redogörelse för vad min studie bidrar till. I bakgrunden som kommer efteråt ges en 

presentation av muslimers situation i Sverige idag, hur politiker och media framställer 

muslimer, vad begreppet islamofobi innebär samt vad läroplanen Gy11 säger att 

eleverna ska lära sig när det kommer till tolerans, främlingsfientlighet och kulturell 
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mångfald. Det sjätte kapitlet är resultatet och där kommer klasserna att presenteras 

årskursvis. Resultatet presenteras i både löpande text och i tabeller. I diskussionen 

kommer resultatet att knytas ihop med teorin, bakgrunden och tidigare forskning för 

att bättre förstå det. I det åttonde kapitlet kommer slutsatser att dras kring vilka 

tendenser i attityder gentemot muslimer som finns bland eleverna i respektive 

gymnasieprogram samt vilka skillnader det finns mellan pojkars och flickors attityder. 

För att underlätta för läsaren ges det i det näst sista kapitlet även en sammanfattning 

av hela uppsatsen. 

 

2  TEORI 
 

2.1  Socialkonstruktivism och socialisation 
 

Sören Barlebo Wenneberg (2010: 12) förklarar i sin bok Socialkonstruktivism – 

positioner, problem och perspektiv att ”vår kunskap och vårt vetande [om hur världen 

fungerar] är socialt konstruerade”. Även språket är socialt konstruerat, då det är 

språket som strukturerar upp verkligheten åt oss. Det som människan uppfattar som 

naturligt i världen och det som är sunt förnuft för människan ska man studera kritiskt 

och ifrågasätta, menar Wenneberg, och inte ta det för givet (2010: 12 & 13). Vidare är 

beteenden, attityder, sociala ordningar och regler som exempelvis hur man ska hälsa 

på andra människor också konstruerade, och dessa skiljer sig från kultur till kultur. 

Människan konstruerar egentligen sig själv i världen och formas utifrån de sociala 

regler som finns i den miljö som en person växer upp i (2010: 62 & 65).  

Kunskapssociologerna Peter Berger och Thomas Luckmann har utvecklat en 

tresidig modell som kan förklara hur den sociala verkligheten är konstruerad och 

fungerar (Wenneberg, 2010: 70). Modellen består av tre begrepp som forskarna 

myntat, vilka är ”externalisering” – som innebär att samhället är en produkt skapad av 

människan (2010: 71), ”objektivering” – det skapade samhället är också en objektiv 

verklighet, samt ”internalisering” – som innebär att ”människan är en social produkt” 

(2010: 71). Modellen fungerar på så sätt att de flesta människor utvecklar vanor i sina 

liv, vanor som sprider sig, alltså externaliseras, till andra människor som tidigare inte 

utfört dem eller tänkt i de banorna (2010: 71). Genom denna process skapar människor 

institutioner (produkter) i samhället och dessa institutioner för människan vidare till 

sina barn, som redan i tidig ålder lär sig om många institutioner som exempelvis vad 

pengar är för något (2010: 71). När barn och vuxna anammar dessa institutioners 
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existens börjar de också ta dem för givet, och då har en objektivering skett – alltså att 

”den sociala verkligheten existerar oberoende av de människor som befolkar den 

(samhället är en objektiv verklighet)” (2010: 72). Medan barnen växer upp lär de sig 

genom språket vilka normer och vilka institutioner som finns, alltså internaliserar, och 

blir sociala individer (2010: 72). Internalisering hos barn sker via så kallad 

primärsocialisation (exempelvis föräldrars och familjs socialisering) och 

sekundärsocialisation (exempelvis skolan, vänner och arbete socialiserar) (2010: 73).  

Enligt Berger och Luckmann (2011: 155-156) i deras bok Kunskapssociologi – 

Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet är primärsocialisationen den 

allra viktigaste för barnet, då barnet behöver ett känslomässigt band till sina föräldrar 

för att kunna klara av inlärningen, det vill säga internaliseringen. Internaliseringen sker 

när barnet kan identifiera sig med sina föräldrar och tar då över deras attityder och sätt 

att vara (2011: 155-156). Vidare sker internalisering igen under 

sekundärsocialisationen, där bland annat ens sociala klass och kön bestämmer vilken 

roll man får i samhället samt vilken ”specialkunskap” man får tillgång till att lära sig 

(2011: 162-163). I varje institution finns ett specifikt ordförråd som används samt 

specifika tolkningar och handlingar som ska utföras (2011: 162-163). Eftersom 

sekundärsocialisationen erbjuder nya sätt att se på världen via skola, vänner, 

arbetsplatser och fritidsaktiviteter kommer kunskaperna från primärsocialisationen 

ständigt att krocka med de kunskaper som kontinuerligt värvas under 

sekundärsocialisationen (2011: 164-168). Hur mycket individen internaliserar 

sekundärsocialisationens nya kunskap beror på individens nivå av motivation till att 

lära sig det (2011: 164-168).  

För att kort sammanfatta, så är all kunskap i vår värld socialt skapad enligt 

socialkonstruktivismen (Wenneberg, 2010). Allt vi dagligen tar för givet att det finns 

– exempelvis könsroller, attityder, pengar och sociala klasser är kunskaper skapade av 

människan själv. Människor skapar sin verklighet och blir själva en produkt av denna 

verklighet, och det sistnämnda sker då via primär- och sekundärsocialisation 

(Wenneberg, 2010 & Berger och Luckmann, 2011). Barns och elevers 

sekundärsocialisation är för denna uppsats mest intressant eftersom de bland annat via 

vänner anammar vissa attityder till och gentemot andra grupper och människor.
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3                  METOD OCH MATERIAL 
 

3.1     Kvantitativ metod 
 

Som insamlingsmetod till denna uppsats valdes kvantitativ metod. Kvantitativ 

metod innebär enligt Annika Eliasson (2006: 28) i hennes bok Kvantitativ metod från 

början att man samlar in kvantitativt material genom bland annat enkätundersökningar 

för att sedan dra slutsatser av vad siffrorna visar. En enkätundersökning är lämpligast 

att göra vid intresse av att mäta attityder. Det går att samla mycket material och åsikter 

från många personer samtidigt samt generalisera om olika grupper i samhället 

(Eliasson, 2006: 29). Därför är, enligt mig, inte den kvalitativa metoden med 

exempelvis intervjuer lämplig för denna uppsats då det skulle kräva väldigt många 

intervjuer för att få fram samma mängd data som vid en enkätundersökning. 

Enkätmetoden är också smidig då den ger mindre efterarbete som går snabbt att koda, 

men det förutsätter att ett bra förarbete har gjorts och att man är noga med 

konstruktionen av enkätfrågorna och svarsalternativen (Eliasson, 2006: 30-31). Vidare 

förklarar Tim May (2001: 114) i sin bok Samhällsvetenskaplig forskning att 

enkätundersökningar, som han benämner som surveymetoden, kan ”klassificeras i fyra 

olika kategorier”. Den mest relevanta för denna uppsats är den attitydmässiga 

kategorin, som innebär att man vill ha reda på en grupps eller individers attityder om 

något ämne (2001: 114). För att hitta svar på varför vissa attityder finns hos vissa 

individer går det enligt May (2001: 115-116) att koppla attityderna till individernas 

bakgrund och faktorer som kön och utbildningsnivå för att försöka hitta en förklaring. 

Vid analys av enkäterna kvantifieras de tillfrågades svar och en jämförelse görs sedan 

mellan svaren för att hitta mönster, likheter och olikheter (May, 2001: 117).  

 

3.2       Genomförande 
 

Som tidigare nämnt är förberedelserna med enkäten, dess frågor och 

svarsalternativ ett mycket viktigt arbete då det i efterhand inte går att komplettera 

enkäten och dess innehåll (Eliasson, 2006: 30). Till och börja med bestämdes vad för 

sorts begrepp och vilka påståenden som ska vara med i enkäten samt hur de ska 

struktureras upp för att bli mätbara (2006: 13-14). Det är denna process som Eliasson 

(2006: 13-14) kallar för ”operationalisering”, och genom den får man fram de 

”variabler” som ska mätas i enkätundersökningen. I den konstruerade enkäten som 
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gymnasieelever fått besvara ställs sju frågor om elevernas bakgrund - kön, ålder, 

årskurs, utbildningsprogram, födelseland, religionstillhörighet och ifall de har 

muslimska vänner eller inte. Anledningen till varför specifikt dessa bakgrundsfaktorer 

efterfrågas är så att det blir möjligt att få en bild av gymnasieelevernas liv. Jag ser 

frågan om eleverna har muslimska vänner eller inte som en nyckelfaktor i studien. 

Som Otterbeck och Bevelander (2006: 56) förklarade tidigare tenderar icke-muslimer 

i Sverige som dagligen umgås med muslimska personer att ha en positiv inställning 

till dem, medan de som sällan umgås med muslimer ofta har en mer negativ inställning 

till muslimer. 

Frågorna om kön, utbildningsprogram, födelseland, religionstillhörighet samt 

ifall eleverna har muslimska vänner är så kallade oberoende nominalvariabler eftersom 

de flesta av de frågorna inte kan rangordnas och har två svarsalternativ, vilket är det 

vanligaste svarsalternativet för nominalvariabler (Eliasson, 2006: 38). Frågan om ålder 

är en oberoende kvotvariabel och frågan om årskurs är en oberoende ordinalvariabel 

(Eliasson, 2006: 38). Variablerna i bakgrundsfrågorna kommer inte att beräknas 

statistiskt, utan kommer bara att jämföras med elevernas svar till de åtta påståendena. 

De åtta påståendena om muslimer som eleverna får ta ställning till är så kallade 

beroende ordinalvariabler. Ordinalvariabler går att rangordna och är de variabler som 

vanligen används för att mäta attityder (Eliasson, 2006: 38). Eliasson (2006) förklarar 

att relationen mellan oberoende och beroende variabler är att ”den variabel som 

uppkommit tidigast kallas för oberoende variabel [bakgrundsfaktorerna] och den 

variabel den påverkar kallas för beroende variabel” [de åtta påståendena] (2006: 94). 

Påståendena om muslimer har fyra bestämda och slutna svarsalternativ – Stämmer 

helt, stämmer bra, stämmer dåligt och stämmer inte alls. Svarsalternativet 1 (Stämmer 

helt) innebär, enligt mig, att respondenten är 100 procent positiv till påståendena och 

svarsalternativet 2 (Stämmer bra) innebär att respondenten anser att påståendena är 

acceptabla. Det tredje svarsalternativet (Stämmer dåligt) innebär, enligt mig, att 

respondenten anser att påståendena är oacceptabla, och det sista och fjärde 

svarsalternativet (Stämmer inte alls) innebär att respondenten är 100 procent negativ 

till påståendena. Fördelarna med bestämda svarsalternativ är att de är lättare att koda 

senare och är lätta för respondenterna att besvara (Eliasson, 2006: 37). Somliga 

respondenter vill också berätta mer i enkäten och svara mer än de bestämda 

svarsalternativ som erbjuds och då är en extra öppen fråga där de får skriva vad de 

själva vill bra att ha, vilket också finns i slutet av den konstruerade enkäten (Eliasson, 
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2006: 37). För att statistiskt få fram vilket svarsalternativ som besvarats mest vid varje 

påstående i varje klass behöver man beräkna medianen, som är centralmåttet (det 

alternativ som kryssats för mest) för ordinalvariabler (Eliasson, 2006: 70).  

De åtta påståenden om muslimer berör muslimers religionsutövande, vänskap 

med muslimer, muslimers invandring i Sverige, muslimska kvinnors val att bära slöja, 

lika möjligheter till utbildning och arbete som andra i landet samt ifall ett samarbete 

med muslimska elever är tänkbart för respondenterna. Jag försökte beröra så olika 

områden som möjligt för att se hur attityderna till muslimer ser ut bland eleverna. I 

påstående nummer fem i enkäten ska eleverna ta ställning till muslimsk invandring, 

och påståendet handlar om många muslimska invandrare. Anledningen till varför 

attityden till just många muslimska invandrare efterfrågas är för att det ska spegla den 

riktiga invandringen i dagens Sverige. Det finns många invandrare idag som är 

muslimer eller har muslimsk bakgrund. Ett fåtal invandrade muslimer i Sverige är 

troligtvis inte något problem för de flesta icke-muslimer i landet, men när många 

muslimska invandrare bosätter sig i Sverige kan somliga personer ha en negativ 

inställning till just det stora antalet. Vidare, är det också viktigt att använda sig av ett 

vardagligt och förståeligt språk i enkäten så respondenterna inte misstolkar de begrepp 

som används och att ett påstående eller en fråga ställs i taget (Eliasson, 2006: 39-41). 

Det är också av vikt att ha en tydlig struktur i enkäten, där lätta och faktainriktade 

frågor ställs först för att sedan gå vidare till mer komplexa frågor och påståenden som 

kräver mer funderande och tänkande hos respondenterna (Eliasson, 2006: 39-41).  

Den typ av enkät som jag har konstruerat är det som May (2001: 124) kallar för 

en ”självbesvarande enkät”, där det är viktigt att ha med ett försättsblad som redogör 

för ”syftet med enkäten, där man ber om respondenternas samarbete och betonar att 

svaren behandlas konfidentiellt”. Jag har valt att ha med ett försättsblad i enkäten där 

det tydligt framgår för eleverna vad syftet med enkäten är, hur besvarandet kommer 

att gå till, att deltagandet är frivilligt, att respondenterna är anonyma samt hur deras 

svar kommer att användas. Eleverna var också tvungna att ge sitt samtycke till att deras 

svar används i denna uppsats och fick även ta ställning till ifall de var intresserade av 

att veta resultaten av enkätundersökningen. Eliasson (2006: 42) förklarar att det är 

ytterst viktigt att garantera respondenternas anonymitet i en enkätundersökning 

eftersom deras identiteter inte är av intresse, bara deras åsikter. 

När enkäten sammanställdes färdigt bad jag min handledare och två vänner titta 

på den och ge kommentarer kring frågorna, påståendena och strukturen. De två 
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vännerna fick även testa att besvara enkäten för att se hur de upplevde frågorna, 

påståendena och svarsalternativen och ifall enkäten behövde förbättras. Detta var till 

hjälp då handledarens och vännernas kommentarer ledde till lite förbättringar. Enligt 

Eliasson (2006: 13) är det bra om det finns möjlighet att provköra enkäten med några 

individer så man kan få konstruktiv feedback.  

 

3.3      Urval 
 

Den grupp som enkätundersökningen utförs på är gymnasieelever, vilket 

Eliasson (2006: 45) benämner som en population. Eftersom att jag i denna uppsats inte 

kan mäta attityder till muslimer bland alla gymnasieelever i Sverige måste ett urval 

ske där ett antal gymnasieelever väljs ut för att delta i undersökningen, ett så kallat 

stickprov (Eliasson, 2006: 45). Stickprovet blev fyra klasser på en gymnasieskola i 

Småland, två Naturvetenskapsklasser och två Fordonstekniska klasser. Urvalet fick bli 

ett bekvämlighetsurval (subjektivt urval) eftersom jag valde de klasser som jag snarast 

kunde få kontakt med och hade möjlighet att besöka. Enligt Eliasson (2006: 51) är ett 

bekvämlighetsurval egentligen inget representativt urval, alltså att det inte är möjligt 

att generalisera om attityder till muslimer för hela populationen gymnasieelever 

genom endast ett bekvämlighetsurval och endast fyra klasser. Detta är jag fullt 

medveten om, men även om urvalet hade gjorts på ett annat sätt kan man ändå inte 

generalisera om en hel population i en kandidatuppsats eftersom det skulle kräva 

betydligt mer material samt tid att bearbeta materialet på än det som jag har till 

förfogande. På så vis anser jag att ett bekvämlighetsurval är acceptabelt och kommer 

endast att visa på tendenser hos dessa fyra klasser. Det min studie bidrar till, till 

skillnad från tidigare kandidatuppsatser skrivna i ämnet, är att jag jämför mellan 

elevers attityder gentemot muslimer specifikt på Natur- och Fordonstekniska 

programmet på en gymnasieskola i en småländsk stad som inte har undersökts förut. 

Resultatet kommer att visa på tendenser i attityder i de olika klasserna, och det kommer 

att kopplas till elevernas bakgrund för att hitta samband och svar på varför de 

attityderna finns i en klass. På grund av etiska skäl nämns inte den undersökta 

gymnasieskolans namn eller vilken stad den är verksam i. (Se kapitel 4.2 Denna 

studies betydelse nedan för en mer detaljerad redogörelse om vad studien bidrar till).  

De gymnasieelever som deltagit i enkätundersökningen är mellan 16 och 20 år 

gamla. Anledningen till varför just dessa åldrar valdes är på grund av att äldre elever i 
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gymnasiet tenderar att ha relativt bestämda åsikter och vet vart de står i olika frågor, 

enligt mig. De flesta kommer troligtvis att ge ärliga enkätsvar som speglar deras riktiga 

åsikter. Till sist är syftet också att skilja på flickors och pojkars svar i varje klass för 

att se skillnader i attityder. Tyvärr kan inte heller ett jämlikt antal flickor och pojkar 

garanteras i enkätundersökningen då det i de Fordonstekniska klasserna tenderar att 

vara en större andel pojkar. I de Naturvetenskapliga klasserna är dock antalet pojkar 

och flickor på en lite mer jämnare nivå. 

 

3.4      Datainsamling 
 

För att få tillgång till de fyra klasserna som deltog i enkätundersökningen 

krävdes rektors tillstånd, vilket införskaffades först. Därefter kontaktades respektive 

klasslärare och besök ute i klasserna anordnades. Under besöken informerades 

eleverna muntligt och skriftligt via försättsbladet om de forskningsetiska principerna, 

enkätens upplägg samt hur den ska besvaras. Jag valde att också klargöra för dem hur 

de ska besvara frågan om religionstillhörighet, där eleverna ombads att fylla i en 

religionstillhörighet oavsett om de är troende eller inte. Exempelvis om en elev firar 

kristna högtider men kanske inte är religiös eller troende annars, ombads denne fylla i 

att han eller hon tillhör kristendomen. Givetvis fick de även fylla i att de inte tillhör 

någon religion ifall de absolut inte vill förknippas med någon religion. Vidare 

tydliggjordes även begreppet slöja för eleverna, där det handlar om en vanlig sjal som 

täcker en kvinnas hår men i övrigt är ansiktet synligt. De fyra svarsalternativ som finns 

att välja bland vid varje påstående i enkäten är inte alltid lätta att förstå skillnaderna 

på, så därför förklarades svarsalternativens innebörd för eleverna också. Eleverna 

informerades även om att de gärna får lämna kommentarer om ämnet i fråga nummer 

nio, en öppen fråga, och även att vara så ärliga som möjligt i alla deras svar. Till sist 

dök det även upp frågor från eleverna under vissa klassbesök, speciellt om påståendena 

tre, fyra och fem i enkäten där ytterligare förklaringar gavs till eleverna kring vad 

påståendena innebär. Varje undersökning tog cirka en halvtimme, och eleverna 

tackades efteråt för deras deltagande.  

 

3.5     Forskningsetik 
 

Som tidigare nämnt är det viktigt att garantera respondenters anonymitet i en 

enkätundersökning, och vid utformandet av själva enkäten (försättsbladet), under 
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insamlandet av data ute i klassrummen samt även vid analysen av materialet så följdes 

de av Vetenskapsrådet (2002) rekommenderade Forskningsetiska principerna inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det finns fyra krav som enligt 

Vetenskapsrådet (2002) måste uppfyllas för forskningen ska vara etisk. Det första är 

Informationskravet, som innebär att respondenterna måste informeras om 

forskningens syfte, att deltagandet är frivilligt samt hur den insamlade datan kommer 

att användas (2002: 7). Det andra kravet är Samtyckeskravet, som innebär att 

respondenterna måste ge sitt samtycke för att kunna delta i forskningen, speciellt om 

de är omyndiga (under 18 år) (2002: 9-10). Vidare heter det tredje kravet 

Konfidentialitetskravet, som innebär att respondenterna måste vara hundra procent 

anonyma i forskningen så de inte kan identifieras på något sätt (2002: 12). Det fjärde 

och sista kravet är Nyttjandekravet, som innebär att de svar som deltagarna ger endast 

får användas i forskning (2002: 14). Till sist borde även deltagarna få ta del av 

forskningens resultat ifall de önskar det (2002: 15). Alla de fyra kraven uppfylldes vid 

besöken hos klasserna då eleverna muntligt informerades om ovanstående punkter, 

men även skriftligt i det försättsblad som finns med i enkäten. Jag har även 

kontinuerligt arbetat enligt de etiska principerna under analysen av enkäterna också 

för att säkra respondenternas anonymitet till hundra procent.  

 

3.6     Reliabilitet och validitet 
 

För att enkätundersökningen ska vara trovärdig behöver den ha hög reliabilitet 

och validitet. Reliabilitet innebär att enkätundersökningen är upprepningsbar och 

borde ge liknande resultat vid upprepade undersökningar (May, 2001: 117). Validitet 

innebär att enkätundersökningen faktiskt mäter det den ska mäta, vilket i detta fall är 

attityder till muslimer (May, 2001: 118). För att uppnå en hög reliabilitet krävs det 

enligt Eliasson (2006: 15-16) att man noggrant förbereder enkätundersökningen, att 

tydliga instruktioner ges om hur den ska gå till samt att enkätundersökningen utförs på 

samma sätt varje gång. Alla dessa punkter har tillämpats i uppsatsen, där jag noggrant 

tänkt igenom enkätens upplägg och de variabler och påståenden som mäts i enkäten. 

Jag har också tydligt muntligen och skriftligen förklarat för respondenterna hur 

enkäten ska fyllas i samt klargjort eventuella oklarheter och betydelsen av exempelvis 

begreppen religionstillhörighet och slöja. Undersökningen har i princip gått likadant 

till vid varje klassbesök.  
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För att undersökningen ska få en hög validitet krävs det att den dels har hög 

reliabilitet, men också att datan som enkäten generar, alltså respondenternas svar, är 

giltiga och sanna (Eliasson, 2006: 117). Detta kan uppnås genom att kontrollera att de 

flesta av respondenternas svar vid ordinalvariablerna (de åtta påståendena om 

muslimer) i enkäten pekar åt samma håll (Eliasson, 2006: 117). Alltså om en 

respondent exempelvis har en positiv attityd till muslimer borde de flesta av 

respondentens svar till de åtta påståendena vara positiva och ligga omkring 

svarsalternativet ett – stämmer helt eller två – stämmer bra. Detta visar i så fall på att 

påståendena har hög validitet och faktiskt mäter attityder till muslimer.  

 

3.7      Analysmetod 
 

För att kunna tolka vad enkätundersökningens resultat visar valde jag en 

Hermeneutisk analysmetod. Per-Johan Ödman (2001: 15-16) förklarar i sin bok 

Tolkning, förståelse, vetande att Hermeneutiken innebär att tolka och förstå 

exempelvis människors handlingar, yttranden eller resultat och den data en 

undersökning genererat. En tolkning kan dock aldrig vara helt objektiv eftersom 

tolkaren bär med sig kunskaper och erfarenheter sedan tidigare (2001: 15-16). 

Författaren förklarar att man måste förstå något för att kunna tolka det, och förståelsen 

av saker och ting kopplar tolkaren till sin subjektiva miljö och kunskaper om världen 

och hur den är uppbyggd (2001: 17). Man ska dock sträva efter att vara så objektiv 

som möjligt vid tolkandet och vara så öppen för ny kunskap som möjligt då själva 

tolkningsprocessen egentligen innebär ”att man låter en värld öppna sig” (2001: 10 & 

21). Till sist förklarar Ödman (2001: 78) också att tolkningen sker genom att först få 

en förståelse av och tolka delar av resultatet för att till slut komma fram till en 

helhetsförståelse av det. Detta är en process Ödman kallar för ”den hermeneutiska 

spiralen”, där förståelsen av materialet ständigt expanderar, förändras och samtidigt 

blir djupare (2001: 82-83).  

 

3.8      Material 
 

Materialet består av besvarade enkäter från gymnasieelever i fyra klasser. I de 

Naturvetenskapliga klasserna finns det 23 elever i årskurs ett och 23 elever i årskurs 

tre. Sammanlagt består materialet av 39 enkäter från de Naturvetenskapliga klasserna, 

då det blev ett bortfall i årskurs ett på grund av att eleven avstod från att delta och sex 
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bortfall i årskurs tre, då fyra elever var borta och två avstod från att delta i 

enkätundersökningen. I de Fordonstekniska klasserna finns det 16 elever i årskurs tre 

och 17 elever i årskurs ett. Sammanlagt består materialet av 29 enkäter, då det blev två 

bortfall i årskurs tre på grund av att eleverna var borta och två bortfall i årskurs ett på 

grund av att eleverna också var borta. Resultaten från de sammanlagt 68 enkäterna 

kommer att presenteras klassvis. Bakgrundsfaktorerna presenteras i löpande text, 

medan resultatet av de åtta påståendena redovisas i tabeller. I varje klass kommer varje 

påstående att redovisas för sig för att beräkna och se vilket svarsalternativ som blev 

medianen och som besvarats av flest elever. Enligt Eliasson (2006: 104) är 

ordinalvariabler lämpliga att redovisas i tabeller.  

 

3.9      Metoddiskussion 
 

Den kvantitativa metoden anser jag vara bäst lämpad för denna uppsats ändamål, 

men precis som med alla metoder så har även den kvantitativa metoden sina för- och 

nackdelar. I ett tidigare kapitel har urval och representativitet redan diskuterats, men 

det är igen värt att påpeka att jag är medveten om att bekvämlighetsurval inte är ett 

representativt urval för populationen gymnasieelever, men eftersom mitt material 

endast kan visa på tendenser bland fyra klasser på en gymnasieskola är det urvalet ett 

acceptabelt urval. Vidare är det en utmaning att konstruera en riktigt bra enkät med 

bra frågor och påståenden i den. Det är viktigt att formulera tydliga och klara frågor 

och påståenden, vilket jag har kämpat mycket med att få till, men ändå kan 

respondenterna tolka somliga påståenden olika. Exempelvis påstående nummer tre i 

enkäten (se bilaga) där respondenten ska ta ställning till om moskéer borde få byggas 

i Sverige kan tolkas olika, där vissa respondenter kan anta att böneutrop ingår eller att 

det bara handlar om en religiös byggnad utan böneutrop. Om böneutrop ska tillåtas i 

Sverige idag är ett känsligt ämne för många och kan ha påverkat respondenternas svar 

negativt ifall de trodde att böneutrop ingick i påståendet. Endast en elev frågade under 

klassbesöken ifall böneutrop ingick. Trots att påståendet inte säger något om 

böneutrop, kan respondenterna tolka påståendet annorlunda.  

Fördelen med kvantitativ metod är att resultaten är betydligt lättare att koda och 

presentera i exempelvis tabeller än vid kvalitativ metod. Det krävdes visserligen 

mycket förarbete med konstruerandet av enkäten, men det hårda arbetet lönade sig.  
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Valet av att personligen besöka klasserna ute i skolan och vara med under tiden de 

besvarar enkäterna är det som Patel och Davidson (2011: 73) kallar för ”enkät under 

ledning”, där man är fysiskt närvarande under undersökningen för att kunna besvara 

eventuella frågor och funderingar bland respondenterna. Även detta tillvägagångsätt 

har sina för- och nackdelar och kan ge en så kallad forskningseffekt. Fördelarna är att 

oklarheter i enkäten direkt kan lösas muntligt med respondenterna och jag slipper få 

eventuellt obesvarade frågor och påståenden i enkäten. Nackdelen är dock att 

respondenterna möjligtvis kan anpassa sina svar efter vad de tror att forskaren vill veta 

och läsa. Min närvaro vid klassbesöken kan möjligtvis ha bidragit till en 

forskningseffekt på materialet, men under den muntliga informeringen om enkäten 

klargjorde jag för eleverna att vara ärliga i sina svar och då borde inte min närvaro ha 

påverkat deras svar, men chansen finns. Vid enkätundersökningar får respondenterna 

också mycket betänketid kring frågorna och påståendena som ställs, och de har 

möjlighet att ändra sina åsikter flera gånger under undersökningens gång. Detta är 

svårare för respondenter att göra vid exempelvis kvalitativa intervjuer då intervjun i 

princip kräver snabbare uttänkta svar från dem. Jag ser dock inte detta som en nackdel 

för enkätundersökningen. De påståenden om muslimer som ställs i enkäten är inte 

alltid enkla att ta ställning till och för många respondenter krävs en del betänketid 

innan de kommer fram till vad de verkligen tycker om moskébyggen, slöjor, muslimsk 

invandring etc. Valet att använda kvantitativ metod anser jag dock fortfarande var allra 

lämpligast för denna uppsats, då det visar på många gymnasieelevers attityder och ger 

en stor mängd användbart material.  

 

4  TIDIGARE FORSKNING 
 

4.1  Tidigare studier i ämnet 
 

Den tidigare forskning som finns gjord om inställningar till muslimer och islam 

är också studier gjorda med kvantiativ metod, som då har undersökt attityder bland 

skolelever och svenska folket genom att de har fått besvara en enkät. Den allra första 

undersökningen som gjordes om inställningen till islam bland svenska folket gjordes 

av Håkan Hvitfelt (1991) i hans artikel ”Svenska attityder till islam”. Enligt Hvitfelt 

(1991: 100 & 102) visade det sig att cirka 65 procent av svenskarna var negativa till 

själva religionen islam, lågutbildade var mer negativa än högutbildade och de som 

bodde på landsbygden visade också på en mer negativ attityd gentemot islam än de 
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som bodde inne i städer. Cirka 88 procent av respondenterna ansåg att islam inte gick 

att kombinera med svensk demokrati, och det var mest lågutbildade och äldre som 

hade denna åsikt (1991: 103). Vidare fann Hvitfelt (1991: 104-105) att 65 procent av 

respondenterna ansåg att islam förtrycker muslimska kvinnor, och bakom denna åsikt 

stod mest lågutbildade män och högutbildade kvinnor, där Hvitfelt hade problem med 

att förklara de sistnämnda eftersom resultatet skiljde sig från tidigare frågors resultat. 

Högutbildade kvinnor hade generellt sett mer tolerans till islam, men inte i frågan om 

muslimska kvinnors ställning i sin religion (1991: 104-105). Till sist visade även 

Hvitfelts (1991: 107) studie är cirka 75 procent av svenskarna var emot moskébyggen 

i Sverige, lika många var emot att ge muslimska föreningar bidrag för att bevara sin 

kultur i landet och cirka 50 procent ville minska på invandringen av muslimer i  

Sverige.  

Fortsättningsvis valde islamologen Jonas Otterbeck och ekonomihistorikern 

Pieter Bevelander (2006) i sin studie Islamofobi – en studie av begreppet, ungdomars 

attityder och unga muslimers utsatthet att analysera en tidigare genomförd enkätstudie 

vid namn Intoleransrapporten som gjordes bland 10 500 skolungdomar i Sverige år 

2004. Intoleransrapportens enkät, den del som mätte attityder till muslimer, bestod av 

ett visst antal påståenden om muslimer som författarna sen kopplade till många 

bakgrundsfaktorer, som exempelvis demografi – kön, födelseområde och årskurs, 

socioekonomiska faktorer – föräldrars arbete och familjesituation samt skolfaktorer – 

betyg, val av studieprogram och trivsel i skolan (2006: 44-45).  

Otterbecks och Bevelanders (2006: 12) studie visar att äldre elever, de som går 

tredje årskurs på gymnasiet, är mer toleranta gentemot muslimer. Vidare var även de 

elever som hade muslimska vänner, föräldrar som var högutbildade, som trivdes i 

skolan, som hade goda betyg och som studerade på ett mer studieförberedande 

program mer positiva till muslimer (2006: 12-13). De elever som dock hade 

lågutbildade föräldrar, som ansåg att de hade problem med aggressivitet och rastlöshet, 

som bodde i kommuner med industrier, mycket invandrare och en hög andel arbetslösa 

samt de som kände ett utanförskap i samhället var mer negativa gentemot muslimer 

(2006: 12-13). Generellt sett var de flesta av eleverna som deltog toleranta gentemot 

muslimer, och Otterbeck och Bevelander (2006) upptäckte också att vid frågor om 

muslimer som kopplades till islam och religionsutövande hårdnade attityden bland 

ungdomarna mer än om man jämför med frågor om muslimer där man mer bara syftar 
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på en person med muslimsk bakgrund (2006: 12-13). Flickor, 82 procent, hade större 

tolerans gentemot muslimer än pojkar, 60 procent (2006: 40).  

Det har även skrivits kandidatuppsatser om attityder till muslimer och islam 

också. Som exempel valde Fatima Veladzic’ (2012) i sin uppsats Attityder till 

muslimer - En jämförande undersökning om attityder till islam och muslimer på två 

skolors omvårdnadsprogram att undersöka elevers attityder gentemot muslimer och 

islam i tre komvuxklasser som studerar omvårdnadsprogrammet (nuvarande vård- och 

omsorgsprogrammet) och tre omvårdnadsklasser i gymnasieskolan. Hon tog också 

reda på hur pedagoger arbetar för att motverka negativa inställningar gentemot 

muslimer och islam i skolan (2012: 2). Resultatet visar att lärare får arbeta mycket med 

att motverka islamofobiska och antimuslimska inställningar bland eleverna, där de 

inställningarna ofta är kopplade till muslimska matregler och klädsel som slöja. 

Somliga lärare lyckas med att ändra negativa elevers inställningar, andra inte (2012: 

52-53). Resultatet visar att de flesta av eleverna är positiva till muslimer och deras 

närvaro i Sverige, men en del vill också begränsa mottagandet av muslimska 

invandrare idag (2012: 53-54). De flesta anser att muslimer ska få utöva sin religion i 

landet och de flesta brydde sig heller inte om ifall deras vänner var muslimer, det har 

ingen betydelse anser de (2012: 54-55). Veladzic’ (2012: 56) förklarar att de elever 

som hade muslimska vänner visade på en positivare attityd gentemot muslimer. Hon 

anser att det är viktigt att pedagogerna fortsätter att arbeta med likabehandlingsplanen 

och att de lär ut tolerans gentemot andra grupper och människor i skolan idag då man 

måste kunna möta olika sorters människor, speciellt i omvårdnadsyrken (2012: s. 55-

56).  

Till sist skrev Sanna Kaldner (2006: 2) också en kandidatuppsats vid namn 

Ungdomars syn på islam - En undersökning vid fem gymnasieskolor i Kalmar och 

Jönköping där hon som titeln beskriver har undersökt attityden till islam bland 

gymnasieelever som gick tredje årskurs. Kaldner (2006: 2) besökte sammanlagt 12 

klasser och 194 gymnasielever besvarade hennes enkät på både studieförberedande 

och yrkesförberedande program i skolor i Jönköping och Kalmar. De 

studieförberedande programmen var Samhällsprogrammet och 

Naturvetenskapsprogrammet och de yrkesförberedande programmen var Barn- och 

fritidsprogrammet, Fordonstekniska programmet, Elprogrammet och 

Energiprogrammet (2006: 13). Resultatet i Kaldners (2006) uppsats visar att flickor är 

mer positiva till islam och moskébyggen i Sverige än pojkar, eleverna i Jönköping var 
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mer negativa till islam än eleverna i Kalmar samt att elever på de studieförberedande 

programmen överlag hade en mer positiv attityd till islam, moskébyggen och 

religionsutövande (2006: 17, 22 & 27). De flesta av eleverna som hade muslimska 

vänner studerade också på ett studieförberedande program (2006: 27). Kaldners (2006: 

29) studie visade också att de elever som var positiva till islam tyckte att det var 

acceptabelt att muslimer utövade sin religion och bad till Gud så länge de slipper se, 

höra och associeras med det. Till sist beskrev många elever att de får sin kunskap om 

islam via skolundervisningen i religion men även genom media, och många av 

eleverna associerade muslimska kvinnor och män till stereotyper som förtryckta och 

våldsamma (2006: 29).  

 

4.2           Denna studies betydelse 
 

Tidigare forskning som gjorts i ämnet attityder till muslimer och islam har då 

undersökt vuxna svenskars attityder till islam (Hvitfelt, 1991) och gymnasieelevers 

attityder till muslimer i halva Sverige (Otterbeck och Bevelander, 2006). 

Kandidatuppsatser som tidigare gjorts undersökte elevers attityder till muslimer på 

omvårdnadsprogrammet i två småländska skolor (Veladzic’, 2012) samt 

gymnasieelevers attityder till religionen islam i Kalmar och Jönköping (Kaldner, 

2006). Min studie, till skillnad från de tidigare studierna, syftar till att göra en 

jämförelse mellan specifikt Natur- och Fordonstekniska programmet på en 

gymnasieskola i en småländsk stad som inte undersökts förut. Undersökningen syftar 

också till att ta reda på elevernas attityder till muslimer och inte själva religionen islam. 

Genom att jämföra elevernas svar till de åtta påståendena i enkäten med vilka uppgifter 

de angivit om sin bakgrund går det att se samband mellan vissa bakgrundsfaktorer och 

en viss attityd till muslimer på dessa två gymnasieprogram på denna skola i Småland. 

Resultatet i denna studie kommer att jämföras med tidigare forskning för att se likheter 

och skillnader dem emellan, både skillnader mellan studierna gjorda i småländska 

skolor men även studierna gjorda i Sverige generellt. Jag har haft verksamhetsförlagd 

praktik på denna undersökta gymnasieskola tidigare och den kunskap som uppsatsen 

genererar är mycket viktig för mig, men eventuellt också för andra pedagoger, då det 

kan bidra till att hjälpa mig utforma bättre religionsundervisning i islam i mitt läraryrke 

i framtiden. 
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5     BAKGRUND 

 

5.1     Muslimer i Sverige 
 

I boken Muslimerna kommer! Tankar om islamofobi förklarar 

religionshistorikern Göran Larsson (2006: 9) att den muslimska invandringen i Sverige 

började redan under 1930-talet. Muslimer uppmärksammades dock i Sverige först 

under 1970-80 talet då de började efterfråga om att få utöva sin religion i landet genom 

exempelvis föreningar och moskébyggen för att på så vis kunna bevara sin religion 

och muslimska kulturer i flera generationer framåt (Larsson, 2006: 9). Idag bor ungefär 

400 000 muslimer i Sverige, och en stor del av dem lever en sekulär livsstil idag där 

religionen är en privatsak som ofta utövas vid högtider som födsel, giftermål och 

fastemånaden Ramadan men hålls separerat från exempelvis arbete och utbildning. 

Många muslimers religionsutövande är mycket likt sekulära kristna svenskars 

religionsutövande. Det finns också många personer med muslimsk bakgrund i Sverige 

som ser sig själva som ateister (Larsson, 2006: 9-10). Många icke-muslimer i landet 

tenderar att placera alla muslimer, både troende och icke-troende, i en och samma 

grupp vilket enligt Larsson (2006: 10) är problematiskt. I sin avhandling När islam 

blev svenskt – Föreställningar om islam och muslimer i svensk offentlig politik 1975-

2010 förklarar islamologen Johan Cato (2012: 86) att siffran som ovan angetts om 

antalet muslimer i Sverige inte skiljer på olika etniska, nationella eller språkliga 

grupper av muslimer och därför räknas alla personer med muslimsk bakgrund i 

Sverige, troende som icke-troende, in i de 400 000 beräknade. Det är också troligtvis 

därför många icke-muslimer i Sverige ser muslimer eller personer med muslimsk 

bakgrund som en homogen grupp.  

I Sverige idag bor det muslimer med rötter från många länder i världen, bland 

annat Turkiet, Afghanistan, Pakistan, Bosnien och Iran (Otterbeck & Bevelander, 

2006: 15). Muslimer kommer till Sverige både som äldre och unga, och många unga 

växer upp och bildar familj i Sverige vilket har lett till att många svenskfödda barn 

med muslimsk bakgrund också finns i landet idag (Otterbeck & Bevelander, 2006: 15). 

Av de cirka 400 000 muslimer som är bosatta i landet idag är cirka 100 000 aktivt 

religiösa i olika samfund och församlingar, men många är också religiöst troende utan 

att praktiskt utöva sin religion (Otterbeck & Bevelander, 2006: 15). Att integrera sig 

själv i ett nytt land där du varken kan språket eller förstår hur samhället fungerar är en 
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utmaning för alla nya invandrare i Sverige, och somliga lyckas bra medan andra får 

svårigheter. Cirka en tredjedel av den totala muslimska befolkningen i landet idag är i 

skolåldern och utlandsfödda barn integreras lättare genom skolan och utbildning, 

medan vuxna, många med tidigare utbildning i hemlandet, får söka sig till 

arbetsmarknaden (Otterbeck & Bevelander, 2006: 16). Många muslimer lyckas hitta 

arbete i landet, men det förekommer också diskriminering gentemot muslimer som gör 

det svårare för dem att hitta arbete och bostäder, speciellt ifall de är synligt religiösa 

med exempelvis muslimsk klädsel som slöja (Otterbeck & Bevelander, 2006: 16).  

 

5.2       Politikers och medias bild av muslimer 
 

De sätt som svenska politiker och svensk media talar om muslimer idag påverkar 

både unga och äldre svenskars uppfattningar om muslimer i samhället. Speciellt 

ungdomar idag tar åt sig många av de budskap som politiker och media förmedlar, 

ibland medvetet men ofta omedvetet. Cato (2012: 275) har analyserat svenska 

offentliga politiska dokument i sin avhandling, och har identifierat fyra diskurser som 

svenska politiker har använt sig av om muslimer och islam mellan åren 1975 till 2010. 

Den första är integrationsdiskursen, där politiker har diskuterat svårigheten med att 

integrera muslimer i det svenska samhället på grund av olika åsikter kring exempelvis 

religiös slakt och religionsundervisning i skolan (2012: 275). Den andra diskursen 

heter jämställdhetsdiskursen, där politiker betonat att muslimska kvinnor är förtryckta 

och att det saknas jämställdhet mellan muslimska män och kvinnor, samt också att 

jämställdhet saknas mellan muslimska män och icke-muslimska kvinnor i Sverige. 

Bristen på jämställdhet var en stor svårighet att lösa, och ofta kunde politiker tala om 

muslimska män med stereotyper som våldsamma (2012: 275-276). Vidare heter den 

tredje säkerhetsdiskursen, där politikerna diskuterade islamism och islamofobi. 

Muslimer kunde utgöra ett hot mot den svenska demokratiska staten på grund av 

islamism, men också själva bli förtryckta på grund av den islamofobi som råder i landet 

(2012: 276). Muslimer blev en utmaning för politiker att hantera i Sverige, förklarar 

Cato (2012: 276). Den sista diskursen heter homogeniseringsdiskursen, där politikerna 

talade om muslimer som att alla tillhör en grupp och tog inte hänsyn till att det finns 

olika muslimska kulturer och inriktningar i religionen (2012: 276 & 284).  

Även i media går skildringar om muslimer som de ovan att se. Håkan Hvitfelt 

(1998: 80) har i sin artikel ”Den muslimska faran – om mediabilden av islam” 



 

19 

 

analyserat nyhetsinslag som sändes i tv mellan åren 1991-1995, och han kunde 

konstatera att de nyhetsinslag som handlade om islam och muslimer var upp till 85 

procent våldsrelaterade där muslimer både ibland var förövare och ibland offer. Även 

i dagstidningar och forum på internet kan man finna islamfientliga och antimuslimska 

hemsidor och även inom populärkulturen finns stereotypa bilder av muslimer, ofta i 

dataspel, böcker och filmer som exempel (Otterbeck & Bevelander, 2006: 39). Dessa 

bilder av muslimer som problematiska, förtryckande och svåra att integrera in i 

svenska samhället möter gymnasieelever varje dag på olika sätt, och många tar som 

sagt åt sig av informationen medvetet eller omedvetet.  

 

5.3     Islamofobi 
 

Islamofobi är ett växande fenomen i Sverige idag. Begreppet innebär att man har 

en rädsla för eller ett hat gentemot islam och muslimer, där islam ses som en irrationell 

religion som inte är kompatibel med ett västerländskt samhälle och muslimer borde i 

princip exkluderas från arbetsmarknaden och det offentliga livet (Otterbeck & 

Bevelander, 2006: 22-23). Det finns också olika sorters islamofobier, som exempelvis 

ekonomisk islamofobi, där man ofta vid ekonomiska kriser tror att muslimer som 

invandrare kommer att ta alla arbeten i landet eller att alla muslimer bara lever på 

bidrag (2006: 24). Det finns också kulturell islamofobi, som innebär att muslimer 

härstammar från lägre stående kulturer som är inkompatibla med svensk och 

västerländsk kultur. Olika sorters islamofobier möjliggör att en person kan anamma 

en sorts islamofobi medan de kan ta avstånd från en annan (2006: 24). Enligt Otterbeck 

och Bevelander (2006: 13) verkar det råda en mer hårdare attityd gentemot synligt 

praktiserande muslimer än icke-praktiserande.  

Givetvis finns det också många icke-muslimer i Sverige som inte alls har något 

emot att muslimer bor i Sverige och utövar sin religion här. De som har daglig kontakt 

med muslimer genom exempelvis arbetsplatser och fritidsaktiviteter tenderar att ha en 

mer positiv attityd gentemot muslimer, speciellt om man ”tillhör samma 

socioekonomiska klass och eftersträvar gemensamma mål” (Otterbeck & Bevelander, 

2006: 56). Författarna förklarar också att sekulariseringen i Sverige har lett till att 

många svenskar har blivit mer toleranta gentemot mindre religiösa grupper i landet, 

däribland muslimer (2006: 16).  
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5.4     Läroplan för gymnasieskolan 
 

Enligt Gy11, läroplanen för gymnasieskolan, ska dagens gymnasieelever 

undervisas utifrån skolans värdegrund. Det innebär att eleverna ska utveckla en 

förståelse för att alla människor är lika mycket värda, utveckla solidaritet med andra 

människor samt förstå att det ska råda jämställdhet mellan könen (s. 5). Eleverna ska 

även i skolan fostras till förståelse för och tolerans och generositet gentemot andra 

människor. Diskriminering på grund av exempelvis religionstillhörighet, etnisk 

tillhörighet och sexuell läggning får inte förekomma (Gy11: 5). Diskriminering, 

främlingsfientlighet och intolerans är också frågor som skolan ska arbeta med för att 

ge eleverna kunskap om de ämnena, men också för att förebygga att det sker inom 

skolans väggar (Gy11: 5).  

Som tidigare nämnt är Sverige idag ett mångkulturellt land, och eftersom folk 

från många olika kulturer lever i landet är det viktigt för eleverna att lära sig de fördelar 

som finns med kulturell mångfald (Gy11: 5). Eleverna ska också införskaffa kunskaper 

och förståelse för svensk kultur och historia för att på så vis stärka sin egen identitet 

som svenskar, vilket ska leda till en större förståelse för andra människors kulturer och 

livsvillkor (Gy11: 5). Till sist är syftet med religionsundervisningen i gymnasieskolan 

att eleverna ska utveckla en förståelse för sin egen religion, men även de andra 

religioner som finns i Sverige idag samt se likheter och skillnader mellan religioner 

och hur religiösa människors livsstilar kan se ut (Gy11: 5). Detta ska bidra till att 

eleverna utvecklar ”respekt för olika sätt att tänka och leva” (Gy11: 137).  

 

6        RESULTAT 
 

Nedan kommer resultatet från varje klass att presenteras enskilt. Först kommer 

elevernas bakgrunder att redovisas i löpande text, följt av de åtta påståendena som 

presenteras i tabeller och som kommer att kopplas till elevernas bakgrund för att se 

samband. Vidare kommer även skillnader i attityder mellan pojkar och flickor att 

redovisas. För att igen förtydliga, ämnar resultatet att besvara följande två 

frågeställningar: 

1. Vad finns det för skillnader i attityder gentemot muslimer mellan 

gymnasieelever på Naturvetenskapsprogrammet och Fordonstekniska programmet på 

denna skola i Småland? 
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2. Finns det några skillnader mellan pojkars och flickors attityder på respektive 

program i denna småländska skola? 

 

6.1  Naturvetenskapliga programmet - årskurs ett 
 

Klassen i den första årskursen på Naturvetenskapsprogrammet består av 21 

elever som besvarat enkäten, varav tolv är pojkar och nio är flickor. Eleverna är mellan 

åldrarna 16-18. I klassen finns 15 elever som angett kristendomen som 

religionstillhörighet (en polskfödd, en tyskfödd, en född i Belgien och resterande är 

svenskfödda), två buddhister (svenskfödda), en som angett att denne är både kristen 

och muslim (svenskfödd), en muslim (svenskfödd) samt två elever som angett att de 

inte tillhör någon religion (ateister, svenskfödda). Utav dessa 21 elever har 19 av dem 

muslimska vänner. Två kristna elever har inga muslimska vänner. Nedan kommer 

svaren till de åtta påståendena om muslimer att redogöras för denna klass, vars resultat 

också kommer att kommenteras. Citaten i resultatet nedan kommer från eleverna i 

denna klass och är kommentarer de själva lämnat i enkäterna.  

 

De flesta eleverna i klassen är positiva till att muslimer utövar sin religion i 

Sverige då medianen blev ett, stämmer helt. Bland de två elever som besvarade 

svarsalternativ tre, är en av dem muslim och den andre är kristen. Den sistnämnda 

eleven har inga muslimska vänner. En flicka som är positivt inställd till muslimers 

religionsutövande kommenterade i enkäten att: ”Det är skrämmande, att ovanstående 

frågor överhuvudtaget behöver ställas – det är frågor som rör alla människors lika 

värde och religionsfrihet”. En annan flicka som också är positiv till muslimers 

religionsutövande kommenterade dock detta: ”Jag har definitivt mer fördomar mot 

muslimer än svenskar på grund av den bilden vi får av muslimer på tv”. En pojke som 

är också är positiv till muslimers religionsutövande kommenterade:  

 

Att fira högtider är okej, men det är inte okej när deras religion tar över så pass mycket 

att vi svenskar inte kan göra det vi har gjort i århundraden för att det anses ”rasistiskt” 

1. Muslimer borde få utöva sin religion i Sverige, som exempelvis fira 

högtider. 

1. = 12 svar      2. = 7 svar          3. = 2 svar         4. = 0 svar 

Median = 1 
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mot muslimer, i så fall behöver de inte komma hit. Alla ska ha rätt till sitt, så länge det 

inte berör lagen på ett negativt sätt. 

 

Alla eleverna i klassen kan tänka sig att bo granne med en muslim. Medianen 

beräknades till ett, stämmer helt. En flicka som är positiv till att bo granne med 

muslimer skrev: ”Man kan inte döma en folkgrupp, alla individer är olika. Alla 

människor är lika oavsett religion. Det är ingen skillnad mellan dem och vi, bara olika 

tro”. 

 

Generellt sett anser de flesta av eleverna att det är acceptabelt att muslimer 

bygger moskéer i Sverige, medan fem elever anser att det är oacceptabelt. Medianen 

beräknades till två, stämmer bra. Bland de fem elever som ansåg att moskébygge är 

oacceptabelt har fyra av dem kristendomen som religionstillhörighet, där en av dem 

inte har muslimska vänner. Den femte eleven är muslim. Detta påstående handlar om 

religionsutövande bland muslimer, till skillnad från påstående nummer två. Attityden 

bland somliga elever verkar hårdna när påståendet handlar om muslimers 

religionsutövande.  

 

De flesta av eleverna i klassen anser att det finns fördelar med att ha muslimska 

vänner, då medianen beräknades till två, stämmer bra. De fyra elever som ansåg att det 

inte finns några fördelar med muslimska vänner har angett kristendomen som 

religionstillhörighet, varav en av dem inte har några muslimska vänner.  

2. Jag kan tänka mig att bo granne med en muslimsk person. 

1. = 12 svar    2. = 9 svar      3. = 0 svar      4. = 0 svar 

Median = 1 

3. Det är bra att muslimer får bygga moskéer (lokaler där muslimer ber 

till Gud) i Sverige 

1. = 8 svar    2. = 8 svar     3. = 5 svar    4. = 0 svar 

Median = 2 

4. Det finns många fördelar med att ha muslimska vänner. 

1. = 5 svar    2. = 12 svar       3. = 3 svar        4. = 1 svar 

Median = 2 
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De flesta av eleverna i klassen anser att det är positivt med muslimsk invandring 

i Sverige, då medianen beräknades till två, stämmer bra. Bland de sex elever som ser 

den muslimska invandringen som negativ tillhör fem av dem kristendomen 

(svenskfödda) och en är muslim (svenskfödd). Alla fem elever har muslimska vänner. 

En pojke som är positiv till muslimsk invandring kommenterade: ”Jag vill bara tillägga 

att på 5:e frågan att det är bra att Sverige tar emot muslimer. Men man måste också 

kunna sätta alla man tar emot i arbete och ge dem bostäder och sånt”. En annan pojke 

som är negativ till muslimsk invandring kommenterade: ”Man ser många muslimer 

som är oftast invandrare också, de tar emot socialpengar utan att söka jobb, det är oftast 

muslimer, men många jobbar ju ändå, så det verkar vara ett personligt val”.  

 

Generellt sett är de flesta av eleverna positiva till att muslimska kvinnor bär slöja 

i Sverige, då medianen beräknades till två, stämmer bra. Fem elever är dock negativa 

till att muslimska kvinnor bär slöja, varav fyra angett kristendomen som 

religionstillhörighet och en tillhör ingen religion. Bland de fyra kristna eleverna har 

två av dem inga muslimska vänner. Slöja ses av somliga som en muslimsk religiös 

symbol, vilket kan förklara varför somliga är mer negativa mot det än exempelvis att 

bara bo granne med en muslim (påstående nummer två). En flicka som är positiv till 

bärandet av slöja kommenterar att:  

 

Jag kan erkänna att jag inte tycker om vissa muslimers syn på kvinnor. Slöjan skall bara 

bäras om de vill och kvinnor i muslimska familjer ska behandlas likadant som killarna. 

Den muslimska religionen har gammaldagsa [föråldrade] värderingar, som jag inte håller 

med om. Vissa flickor blir bortgifta i tidig ålder. 

 

5. Det är positivt att Sverige tar emot många muslimska invandrare. 

1. = 1 svar    2. = 14 svar     3. = 4 svar    4. = 2 svar 

Median = 2 

6. Muslimska kvinnor, om de vill, borde få klä sig i slöja i skolan, på 

arbetsplatser och offentligt (exempelvis ute på stan) i Sverige. 

1. = 10 svar   2. = 6 svar    3. = 3 svar     4. = 2 svar 

Median = 2 
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En pojke som är negativt inställd till bärandet av slöja kommenterade att:  

 

Min inställning till just denna religion har blivit endast negativ, då vi oftast förknippar 

den med terrorism. Det handlar inte om själva religionen, det handlar om dess tolkning 

och hur olika personer försöker omvandla saker i Koranen till sina egna sjuka tankar. 

 

Alla elever i klassen anser att muslimer ska ha samma möjligheter till bland 

annat arbete och utbildning som övriga svenskar, då medianen beräknades till ett, 

stämmer helt. En pojke som är positiv till detta påstående kommenterade: ”De ska inte 

få jobb lättare, heller inte svårare utan samma krav ska ställas, när det gäller allt”.  

 

8. Jag skulle kunna tänka mig att arbeta med muslimska elever i ett 

skolarbete. 

1. = 12 svar   2. = 7 svar    3. = 2 svar    4.= 0 svar 

Median = 1 

 

De flesta av eleverna i klassen kan tänka sig att arbeta med muslimska elever i 

ett skolarbete. Medianen beräknades till ett, stämmer helt. De två elever som inte kan 

tänka sig att arbeta med muslimska elever har angett kristendomen som 

religionstillhörighet, där den ena av dem inte har några muslimska vänner. En pojke 

som är positiv till detta påstående kommenterade: ”Angående fråga 8 spelar det ingen 

roll att personen är muslim eller inte, kanske att det medför fördelar som att det blir 

variation eftersom de kan ha en annan mentalitet”.  

I denna klass är eleverna generellt sett positiva gentemot muslimer, men 

flickorna är något mer positiva än pojkarna. Flickorna är mer toleranta till muslimers 

religionsutövande, moskébygge och bärandet av slöja än vad pojkarna är. När det 

gäller bärandet av slöja är endast pojkar negativa till det, inga flickor. Endast pojkar 

är också negativa till påståendena om religionsutövande, om det finns fördelar med 

muslimska vänner samt om eleverna kan tänka sig att arbeta med muslimska elever i 

7. Muslimer ska ha samma möjligheter till exempelvis arbete, utbildning och 

bostäder som övriga svenskar i Sverige. 

1. = 17 svar   2. = 4 svar    3. = 0 svar    4. = 0 svar 

Median = 1 
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ett skolarbete. När det gäller muslimsk invandring är fem elever negativa till det, både 

pojkar och flickor. Ett intressant resultat är också att den enda (hel) muslimska eleven 

i klassen är negativ till både muslimers religionsutövande, moskébygge och muslimsk 

invandring. Men för övrigt att denne elev positivt inställd till muslimer. 

Till sist går det även att se ett tydligt samband mellan om eleverna har muslimska 

vänner eller inte och deras attityd gentemot muslimer i denna klass. De flesta av 

eleverna har muslimska vänner och de flesta av dem är positiva gentemot muslimer. 

De två elever som inte har några muslimska vänner visade på en mer negativ attityd 

gentemot muslimer, speciellt gällande bärande av slöja, moskébygge och 

religionsutövande. När det gäller de fåtal andra elever som har muslimska vänner och 

som generellt sett är positivt inställda till muslimer, men inte till moskébygge, slöja 

och mycket muslimsk invandring så kan det finnas en möjlig förklaring till det. När 

det handlar om religiösa symboler (slöja, moské) och religionsutövande muslimer 

hårdnar attityden bland somliga elever i klassen, men när påståendet bara handlar om 

personer med muslimsk bakgrund är de positivt inställda. Sverige är ett sekulariserat 

land, och dessa elever reagerade bara negativt vid tal om religionsutövande och 

religiösa symboler. De själva kanske inte är troende trots att många av dem angivit 

kristendomen som religionstillhörighet, vilket kan förklara negativiteten till just 

religionsutövande och religiösa symboler men en positiv attityd till muslimer i övrigt. 

De kanske också har icke-religiösa muslimska vänner, vilket innebär att eleverna då 

inte kan via de muslimska vännerna lära sig om islam eller muslimska religiösa 

symboler då vännerna kanske inte utövar religionen alls. 

De fåtal elever som är negativa till muslimsk invandring kan möjligtvis förklaras 

genom att de anser att Sverige måste garantera att nyinflyttade invandrare får det bra 

ställt i landet, vilket idag inte alltid är fallet bland alla invandrade muslimer. Därför 

borde man inte ta in fler invandrare om man inte kan garantera att de som redan bor 

här har det bra ställt, annars riskerar de att hamna i bidragsberoende och segregeras 

från både bostads- och arbetsmarknaden, menar två av eleverna enligt citaten under 

påstående nummer fem. Till sist går det även i somliga elevers kommentarer att se att 

de blir påverkade av vad media och politiker sänder ut för bilder av muslimer. 

Stereotyper om muslimer och islam som att islam bara handlar om terrorism, att 

barnäktenskap förekommer ofta bland muslimer samt att islam som religion ska ta över 

i Sverige finns bland somliga elever i klassen.  
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6.2  Naturvetenskapliga programmet - årskurs tre 
 

Klassen i den tredje årskursen på Naturvetenskapsprogrammet består av 17 

elever som besvarat enkäten, varav tio är flickor och sju är pojkar. Eleverna är mellan 

18-20 år gamla. Bland dem finns tio som angett kristendomen som religionstillhörighet 

(svenskfödda), en muslim (svenskfödd), två buddhister (svenskfödda) och fyra elever 

som angett att de inte tillhör någon religion (svenskfödda). Utav dessa 17 elever har 

16 av dem muslimska vänner. En flicka har inga muslimska vänner. Nedan kommer 

igen svaren till de åtta påståendena om muslimer att redogöras för denna tredje årskurs, 

vars resultat också kommer att kommenteras. Citaten i resultatet nedan kommer från 

eleverna i denna årskurs tre och är kommentarer som de själva skrivit i enkäterna. 

 

Alla elever i klassen anser att muslimer borde få utöva sin religion i Sverige. 

Medianen beräknades till ett, stämmer helt. En pojke som är positivt inställd till 

muslimers religionsutövande kommenterade: ”Nationalitet eller religion spelar ingen 

roll så länge alla följer de lagar och regler som finns. Vi alla är människor, ska inte 

döma någon för bakgrund eller religion”.  

 

 

Även alla elever i denna klass kan tänka sig att bo granne med en muslimsk 

person. Medianen beräknades till ett, stämmer helt. Påståendet syftar bara till personer 

med muslimsk bakgrund. 

 

 

 

 

 

1. Muslimer borde få utöva sin religion i Sverige, som exempelvis fira 

högtider. 

1. = 13 svar   2. = 4 svar    3. = 0 svar    4. = 0 svar 

Median = 1 

2. Jag kan tänka mig att bo granne med en muslimsk person. 

1. = 13 svar    2. = 4 svar    3. = 0 svar   4. = 0 svar 

Median = 1 
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Generellt sett är de flesta eleverna i klassen positiva till moskébygge, då 

medianen beräknades till två, stämmer bra. De tre elever som är negativt inställda till 

moskébygge är alla pojkar, där två av dem tillhör ingen religion och en har angett 

buddhismen som religionstillhörighet. Alla tre har som tidigare nämnt muslimska 

vänner. En flicka som är positiv till detta påstående kommenterade: ”Även om jag är 

positivt inställd till moskéer så ska man bygga dem i ett rimligt antal, och inte tvinga 

på samhället något för snabbt”.  

 

Nästan alla elever i klassen anser att det finns fördelar med att ha muslimska 

vänner. Medianen beräknades till två, stämmer bra. De två elever som är negativt 

inställda till påståendet är pojkar och båda tillhör ingen religion. En flicka som är 

positivt inställd till påståendet kommenterade: ”Jag ser egentligen varken fördelar eller 

nackdelar med att vara vän med muslimer, då man är vän med dem för dem de är, ej 

för religionen. Det kan visserligen ge lite variation vilket är roligt”. Enligt flickans 

citat tolkar jag det som att fördelen med muslimska vänner är att det ger variation i 

kultur och religion i umgängeskretsen, men att hon är främst vän med dem för deras 

personlighet. 

 

De flesta eleverna i klassen är positiva till muslimsk invandring, förutom fyra 

elever. Medianen beräknades till två, stämmer bra. De fyra elever som är negativa till 

muslimsk invandring är alla pojkar, där en är buddhist och tre tillhör inte någon 

3. Det är bra att muslimer får bygga moskéer (lokaler där muslimer ber till 

Gud) i Sverige. 

1. = 5 svar    2. = 9 svar     3. = 3 svar    4. = 0 svar 

Median = 2 

4. Det finns många fördelar med att ha muslimska vänner. 

1. = 6 svar   2. = 9 svar     3. = 2 svar    4. = 0 svar 

Median = 2 

5. Det är positivt att Sverige tar emot många muslimska invandrare. 

1. = 3 svar   2. = 10 svar    3. = 4 svar    4. = 0 svar 

Median = 2 
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religion. Alla fyra pojkar har dock muslimska vänner. En flicka som är positiv till 

muslimsk invandring kommenterade: ”Det är positivt om vi även tar hand om dem och 

inte bara släpper in dem (invandrare överlag) och struntar i hur dom har det, viktigt att 

de lär sig språket och ”kommer in” i samhället”. En annan flicka med samma 

inställning kommenterade liknande:  

 

Jag tycker det är bra med ett blandat samhälle när det kommer till religionstillhörighet, 

jag förstår egentligen inte varför man ska skilja på personer bara för att de tror olika. 

Dock tycker jag att Sverige tar emot för mycket invandrare överhuvudtaget. Inte för att 

jag är emot invandring utan för jag tycker att Sverige inte har ekonomin för det, för om 

man ska ta emot ska man också ge dem bra förutsättningar. 

 

6. Muslimska kvinnor, om de vill, borde få klä sig i slöja i skolan, på 

arbetsplatser och offentligt (exempelvis ute på stan) i Sverige. 

1. = 10 svar    2. = 6 svar     3. = 1 svar    4. = 0 svar 

Median = 1 

 

Som resultaten visar anser alla elever förutom en att muslimska kvinnor ska få 

bära slöja. Medianen beräknades till ett, stämmer helt. Den elev som är negativt 

inställd till bärandet av slöja är pojke och buddhist, och har muslimska vänner. Han 

valde också att kommentera sin åsikt: ”Inte [bära slöja] då det påverkar arbetet. Man 

får anpassa sig till våra normer och vår kultur. Anpassning utifrån deras [muslimernas] 

sida”. Men, en positivt inställd flicka valde att kommentera: ”Muslimer är precis som 

alla andra, om muslimer (muslimska kvinnor) inte får bära slöja, borde inte kors 

förbjudas för de kristna? Det är deras ”tecken” för Gud, ”vårt” är korset”. Enligt citatet 

tolkar jag det som att flickan syftar på religiösa symboler. Slöjan är en religiös symbol 

för muslimer, och borde därmed få bäras i Sverige om kristna får bära kristna religiösa 

symboler. 

 

7. Muslimer ska ha samma möjligheter till exempelvis arbete, utbildning och 

bostäder som övriga svenskar i Sverige. 

1. = 16 svar    2. = 1 svar    3. = 0 svar    4. = 0 svar 

Median = 1 
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Detta påstående är alla elever i årskurs tre positiva till. Medianen beräknades till 

ett, stämmer helt. Detta påstående handlar bara om personer med muslimsk bakgrund.  

 

Alla eleverna i klassen är positivt inställda till att arbeta med muslimska elever. 

Medianen beräknades till ett, stämmer helt. Generellt sett är de flesta 

gymnasieeleverna i denna klass positiva till muslimer, både gentemot personer med 

muslimsk bakgrund men även till muslimers religionsutövande. Även i denna klass är 

flickor mer toleranta till muslimer än pojkar, då det endast var pojkar som hade 

negativa inställningar till moskébygge, slöja, muslimsk invandring samt att de inte såg 

några fördelar med muslimska vänner. Dessa fyra pojkar, som alla har muslimska 

vänner, var för övrigt positivt inställda till muslimer men deras attityd blev mer negativ 

då muslimer associerades med religiösa symboler, religionsutövande och invandring.  

Alla elever i klassen har muslimska vänner förutom en flicka och det faktum att 

de flesta av eleverna är positiva till muslimer kan kopplas till att de har muslimska 

vänner, och på så vis utvecklar en större förståelse för dem. De fyra negativa pojkarna 

har också muslimska vänner, men deras attityder blev negativare främst vid tal om 

religionsutövande och religiösa symboler. En möjlig förklaring till detta fenomen är 

att tre av de fyra pojkarna angav att de inte tillhör någon religion, vilket innebär att de 

inte ser sig själva som troende eller bryr sig om religion överhuvudtaget. Därför kan 

de anse att specifikt religionsutövande och religiösa symboler som slöja och moskéer 

inte borde förekomma i landet, men de är positivt inställda till personer med muslimsk 

bakgrund för övrigt. En liknande förklaring kan ges till den fjärde pojken som också 

är negativ till detta och som angav att han är buddhist. Även om han räknar sig själv 

som buddhist kanske han inte är en troende buddhist, vilket kan förklara negativiteten 

till slöja (religiös symbol). Sen kanske dessa elevers muslimska vänner inte heller är 

så religiösa av sig, och då får dessa elever kanske inte en chans att via sina muslimska 

vänner lära sig om islam, muslimsk kultur eller muslimska religiösa symboler.  

Precis som i den första årskursen, ansåg somliga elever även i denna klass att 

invandringen måste skötas bättre i landet för att fler muslimer ska kunna få flytta hit. 

8. Jag skulle kunna tänka mig att arbeta med muslimska elever i ett 

skolarbete. 

1. = 15 svar   2. = 2 svar    3. = 0 svar   4. = 0 svar 

Median = 1 
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Nyinvandrade muslimer måste få möjligheter till boende och arbete och inte bli 

bidragsberoende. Det är möjligt att de fyra pojkar som är negativa till muslimsk 

invandring också tänkte så fast de valde att inte kommentera det med tanke på att de 

var positiva till muslimer i övrigt. Vidare är den enda muslimska eleven i klassen helt 

positiv till alla påståenden om muslimer. Ännu mer intressant resultat är också att den 

flickan som inte hade några muslimska vänner alls är helt positiv till muslimer vid alla 

påståenden. 

Till sist går det även i denna klass se att eleverna har blivit påverkade av de 

stereotypa bilder av muslimer som media och politiker sänder ut. Exempelvis pojken 

som är negativt inställd till slöja visade på ett vi-och-dem tänk, där ”dem” får anpassa 

sig till ”våra” normer och ”vår” kultur, sa pojken. En annan positivt inställd flicka som 

kommenterade moskébygge klargjorde tydligt att moskéer inte får byggas i för stor 

utsträckning i Sverige då religionen islam inte får ”tvinga det på samhället”. I andra 

ord får byggandet av moskéer inte expandera för mycket i Sverige, enligt flickan. 

 

6.3  Fordonstekniska programmet - årskurs ett 
 

Den första årskursen på Fordonstekniska programmet på denna skola består av 

15 elever som valt att besvara enkäten. 14 av eleverna är pojkar, en är flicka. 

Åldersspridningen i klassen ligger mellan 16 till 19 år. Alla elever i klassen är 

svenskfödda, och det finns sju elever som angett kristendomen som 

religionstillhörighet (pojkar) och åtta elever som angett att de inte tillhör någon 

religion (sju pojkar, en flicka). Av dessa 15 elever har elva av dem muslimska vänner. 

Nedan kommer igen svaren till de åtta påståendena om muslimer att redogöras för 

denna årskurs ett, vars resultat också kommer att kommenteras. Citaten i resultatet 

nedan kommer från eleverna i denna årskurs ett och är kommentarer som de själva 

skrivit i enkäterna. 

 

 

1. Muslimer borde få utöva sin religion i Sverige, som exempelvis fira 

högtider. 

1. = 4 svar     2. = 9 svar     3. = 1 svar    4. = 1 svar 

Median = 2 
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Tretton av 15 elever i klassen anser att muslimer ska få utöva sin religion i 

Sverige. Medianen beräknades till två, stämmer bra. Bland de positivt inställda 

eleverna har elva av dem muslimska vänner, två har inte muslimska vänner. 

 

Enkätsvaren visar att 13 av 15 elever tänka sig bo granne med en muslim. 

Medianen beräknades till två, stämmer bra. Bland de 13 positiva eleverna har elva av 

dem muslimska vänner. 

 

Tio av 15 elever anser att moskéer inte ska få byggas i Sverige. Medianen 

beräknades till tre, stämmer dåligt. Bland de fem positiva eleverna har tre av dem 

muslimska vänner.  

 

Sju elever av 15 anser att det finns fördelar med att ha muslimska vänner. 

Medianen beräknades till tre, stämmer dåligt. Sex av de sju positiva eleverna har 

muslimska vänner, en har inte det. 

 

 

2. Jag kan tänka mig bo granne med en muslimsk person. 

1. = 3 svar    2. = 10 svar    3. = 2 svar    4. = 0 svar 

Median = 2 

3. Det är bra att muslimer får bygga moskéer (lokaler där muslimer ber till 

Gud) i Sverige. 

1. = 0 svar    2. = 5 svar    3. = 5 svar     4. = 5 svar 

Median = 3 

4. Det finns många fördelar med att ha muslimska vänner. 

1. = 1 svar    2. = 6 svar     3. = 5 svar    6. = 3 svar 

Median = 3 

5. Det är positivt att Sverige tar emot många muslimska invandrare. 

1. = 0 svar    2. = 2 svar    3. = 10 svar    4. = 3 svar 

Median = 3 
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Tretton av 15 elever ser den muslimska invandringen i Sverige som något 

negativt. Medianen beräknades till tre, stämmer dåligt. Bland de två positiva eleverna 

(en flicka, en pojke) har en av dem muslimska vänner. Ingen av de negativa eleverna 

i klassen valde att lämna en kommentar om varför de ser invandringen av muslimer 

som negativ. 

 

Nio av 15 elever anser att muslimska kvinnor ska få bära slöja i Sverige. 

Medianen beräknades till två, stämmer bra. Flickan i klassen, som själv har muslimska 

vänner, kommenterade: ”De borde få ha slöja bara om de vill, inte om de blir tvingade 

eller bara för att deras land gör så. Vill dom visa håret ska dom få göra det, eftersom 

vi ska få klä oss hur vi vill i deras länder med”. Enligt flickans citat tolkar jag det som 

att hon menar att det är enligt henne acceptabelt att muslimska kvinnor (dem) bär slöja 

i Sverige, och eftersom att de får bära slöja i Sverige (klä sig hur de vill) så ska även 

flickan (vi) få klä sig hur hon vill i muslimska länder.  

 

7. Muslimer ska ha samma möjligheter till exempelvis arbete, utbildning och 

bostäder som övriga svenskar i Sverige. 

1. = 5 svar    2. = 9 svar    3. = 1 svar    4. = 0 svar 

Median = 2 

 

Fjorton av 15 elever i klassen anser att muslimer ska ha samma möjligheter som 

dem själva till arbete och utbildning i Sverige. Medianen beräknades till två, stämmer 

bra. Vad som är intressant i detta resultat är att den enda pojken som är negativt inställd 

till detta påstående har muslimska vänner.  

6. Muslimska kvinnor, om de vill, ska få klä sig i slöja i skolan, på 

arbetsplatser och offentligt (exempelvis ute på stan) i Sverige. 

1. = 1 svar    2. = 8 svar    3. = 3 svar    4. = 3 svar 

Median = 2 

8. Jag skulle kunna tänka mig att arbeta med muslimska elever i ett 

skolarbete 

1. = 6 svar     2. = 8 svar    3. = 0 svar    4. = 1 svar 

Median = 2 
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Fjorton av 15 elever kan tänka sig att arbeta med muslimska elever i skolan. 

Medianen beräknades till två, stämmer bra. Pojken som är negativt inställd till detta 

påstående har inga muslimska vänner. Bland de 15 eleverna i denna årskurs ett finns 

det tio elever (sju tillhör ingen religion, tre angav kristendomen som 

religionstillhörighet) som generellt sett är positiva till muslimer, men nio av dem är 

negativt inställda till somliga påståenden. Av dessa tio elever har åtta av dem 

muslimska vänner. Den enda helt positiva pojken i klassen har dock inga muslimska 

vänner. Den negativa inställningen i klassen är specifikt riktad mot moskébyggen, där 

fem är negativa till det (tre tillhör ingen religion, två är kristna) och åtta är negativa till 

muslimsk invandring (sju har muslimska vänner, en har inte det). Fyra av dessa tio 

elever anser inte heller att det finns fördelar med muslimska vänner, där tre av dem 

har muslimska vänner.  

Fyra elever i klassen kan man säga är halvt positiva och halvt negativa, eftersom 

de är positiva till fyra påståenden och negativa till fyra påståenden. Tre av dessa elever 

har muslimska vänner. Det alla är negativa till är moskébygge, slöja och muslimsk 

invandring. Tre av dem anser också att det inte finns några fördelar med muslimska 

vänner, där två av dem har muslimska vänner. Dessa elever har kanske inte heller via 

sina muslimska vänner fått möjlighet att lära sig om islam eller muslimsk kultur, då 

vännerna kanske inte är religiösa av sig eller utövar sin religion. Därför är de möjligtvis 

så negativt inställda till just muslimska religiösa symboler. En elev i klassen är mycket 

negativt inställd till muslimer. Pojken, som inte har några muslimska vänner, är endast 

positiv till att muslimer ska ha lika möjligheter till arbete och utbildning som han själv. 

Generellt sett har många av eleverna i klassen muslimska vänner, och det går att 

se ett samband mellan en mer positiv attityd och ifall eleverna har muslimska vänner. 

Det går även att se ett samband mellan en mer negativ attityd och att inte ha muslimska 

vänner. Negativiteten i klassen är främst riktad mot muslimska religiösa symboler 

(moské, slöja) och muslimsk invandring. Bland dem som är emot moskébyggen finns 

både ateister (tillhör ingen religion) och elever som angett kristendomen som 

religionstillhörighet. Den negativa reaktionen mot synliga muslimska religiösa 

symboler i Sverige fanns även i de andra undersökta klasserna.  

I denna klass är dock 13 av 15 elever positiva till muslimers religionsutövande, 

vilket kan förklaras med att muslimers religionsutövande ofta sker privat i de 

muslimska hemmen i Sverige. Det är troligtvis mer acceptabelt bland eleverna. 

Moskéer och muslimska kvinnors slöjor är dock synliga religiösa symboler, vilket de 



 

34 

 

negativt inställda eleverna kanske inte anser passar in i ett sekulärt samhälle. Eleverna 

är dock mer positiva till slöja än till moskébygge, vilket kan ha med den religiösa 

symbolens storlek att göra. Sist men inte minst går det även att hos flickan i klassen 

att se ett vi-och-dem tänk. I hennes citat urskiljer hon muslimska kvinnor som ”dem” 

och sig själv som ”vi”. Vid tal om skillnader mellan könen, är det svårt att uttala sig. 

Den enda flickan i klassen har en positiv attityd gentemot muslimer, men det har också 

många pojkar i klassen.  

 

6.4  Fordonstekniska programmet – årskurs tre 
 

Den tredje årskursen på Fordonstekniska programmet består av 14 elever som 

har besvarat enkäten. Tolv elever är pojkar, två är flickor. Eleverna är mellan åldrarna 

18-20. Alla elever i klassen är svenskfödda. Fem elever har angett kristendomen som 

religionstillhörighet och nio elever angav att de inte tillhör någon religion. Utav dessa 

14 elever har tre pojkar muslimska vänner. Nedan kommer svaren till de åtta 

påståendena om muslimer att redogöras för denna klass, vars resultat också kommer 

att kommenteras. Citaten i resultatet nedan kommer från eleverna i denna klass och är 

kommentarer som de själva skrivit i enkäterna. 

 

1. Muslimer borde få utöva sin religion i Sverige, som exempelvis fira 

högtider. 

1. = 1 svar     2. = 4 svar     3. = 4 svar     4. = 5 svar 

Median = 3 

 

Endast fem elever i klassen anser att muslimer borde få utöva sin religion i 

Sverige. Medianen beräknades till tre, stämmer dåligt, vilket innebär att majoriteten 

av eleverna i klassen anser att muslimers religionsutövande är oacceptabelt. En pojke 

som är positivt inställd till detta påstående kommenterade: ”Dom får vara muslimer 

för mig. Bara dom sköter sig enligt våra villkor”. En annan pojke som är negativt 

inställd till det här påståendet kommenterade: ”Muslimer gillas inte. Sverige är ett eget 

land. Vi är för snälla bara”. Enligt det sistnämnda citatet tolkar jag det som att pojken 

menar att Sverige som land är snällt som låter muslimer leva här, men att de egentligen 

inte är omtyckta av svenska icke-muslimer i landet. 
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2. Jag kan tänka mig att bo granne med en muslimsk person. 

1. = 0 svar     2. = 3 svar      3. = 5 svar     4. = 6 svar 

Median = 3 

 

Endast tre elever i klassen kan tänka sig att bo granne med en muslimsk person. 

Medianen beräknades till tre, stämmer dåligt. 

 

3. Det är bra att muslimer får bygga moskéer (lokaler där muslimer ber till 

Gud) i Sverige. 

1. = 0 svar    2. = 2 svar     3. = 6 svar      4. = 6 svar 

Median = 3 

 

Tolv av 14 elever i klassen anser att moskéer inte borde tillåtas i Sverige. 

Medianen blev tre, stämmer dåligt. En pojke som är negativt inställd till alla 

påståenden om muslimer kommenterade: ”Jag tycker muslimer ska vara glada för att 

vi ens tar emot dom, därför är jag emot moskéer och allt sånt”. 

 

4. Det finns många fördelar med att ha muslimska vänner. 

1. = 0 svar     2. = 1 svar     3. = 8 svar     4. = 5 svar 

Median = 3 

 

Endast en elev i klassen av 14 anser att det finns fördelar med att ha muslimska 

vänner, vilket är intressant, då denna elev inte har några muslimska vänner alls. 

Medianen beräknades till tre, stämmer dåligt. 

 

5. Det är positivt att Sverige tar emot många muslimska invandrare. 

1. = 0 svar    2. = 1 svar     3. = 5 svar     4. = 8 svar 

Median = 4 

 

Tretton av 14 elever i klassen ser den muslimska invandringen som något 

negativt. Medianen beräknades till fyra. En pojke som är negativt inställd till alla 

påståenden om muslimer kommenterade följande om muslimsk invandring:  
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Sverige är svenskarnas land och vi ska inte behöva betala för att alla invandrare ska 

överleva. Dom har ett eget land och borde hålla sig där! Stoppa invandringen. SVP 

[Svenskarnas parti], SMR [Svenska motståndsrörelsen].  

 

En annan pojke med samma negativa inställning kommenterade: ”Sverige är 

svenska folkets hemland, inte hela världens socialtjänst. SVP, SMR”. Enligt det 

första citatet ovan tolkar jag det som att pojken anser att alla invandrare (däribland 

muslimer) bara lever på svenska bidragspengar och att invandringen ska stoppas på 

grund av det, men också för att bevara ”svenskheten” i landet – ”Sverige är 

svenskarnas land”, som pojken sa. Enligt det sistnämnda citatet tolkar jag det som att 

den pojken anser att alla muslimer (invandrare) som bor eller bosätter sig i Sverige är 

offer som behöver socialt och ekonomiskt stöd från samhället. 

 

6. Muslimska kvinnor, om de vill, borde få klä sig i slöja i skolan, på 

arbetsplatser och offentligt (exempelvis ute på stan) i Sverige. 

1. = 0 svar     2. = 6 svar      3. = 5 svar     4. = 3 svar 

Median = 3 

 

Sex elever i klassen av 14 anser att muslimska kvinnor ska få bära slöja. 

Medianen blev tre, stämmer dåligt. 

 

7. Muslimer ska ha samma möjligheter till exempelvis arbete, utbildning och 

bostäder som övriga svenskar i Sverige. 

1. = 1 svar     2. = 7 svar     3. = 3 svar    4. = 3 svar 

Median = 2 

 

Åtta elever i klassen anser att muslimer ska ha samma möjligheter, medan sex 

elever anser tvärtom. Medianen beräknades till två, stämmer bra, vilket är det första 

positiva svaret hittills. 

 

8. Jag skulle kunna tänka mig att arbeta med muslimska elever i ett skolarbete. 

1. = 0 svar     2. = 5 svar      3. = 4 svar      4. = 5 svar 

Median = 3 
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Av 14 elever kan fem elever tänka sig att arbeta med muslimska vänner i ett 

skolarbete. Medianen beräknades till tre, stämmer dåligt. I denna årskurs tre på 

Fordonstekniska programmet finns ingen variation i kultur eller religion. Alla 

eleverna är svenskfödda och antingen angav de kristendomen som 

religionstillhörighet eller så anser de att de inte tillhör någon religion. Endast en 

flicka i klassen är helt positiv till muslimer i alla påståenden. Denna flicka har inga 

muslimska vänner. Sex elever i klassen, en flicka och fem pojkar, är helt negativt 

inställda till muslimer i alla påståenden. Bland dem tillhör en pojke kristendomen 

och resten tillhör ingen religion. Ingen av dessa sex elever har muslimska vänner, 

och två av dem uttryckligen sympatiserar med högernationalistiska och nynazistiska 

organisationer och partier. Dessa elever är starkt emot muslimsk invandring, 

muslimers religionsutövande och även personer med muslimsk bakgrund. 

Två pojkar i klassen, som båda inte har muslimska vänner, är någorlunda 

positivt inställda till muslimer. De är positiva till fem av åtta påståenden, men båda 

är negativa till moskébygge, muslimsk invandring och de anser att det inte finns 

några fördelar med att ha muslimska vänner. Att de inte ser några fördelar med 

muslimska vänner kan bero på att de inte har några. Tolv av 14 elever i klassen 

reagerade negativt till moskébygge. Klassen består av nio ateister (tillhör ingen 

religion) och fem som angett kristendomen som religionstillhörighet, och de 

sistnämnda är troligtvis lika lite troende som de innan med tanke på att många av 

dem också är negativa till moskébygge – en religiös symbol. Fler i klassen är dock 

negativa till moskébygge än bärandet av slöja. Negativiteten kan möjligtvis bero på 

storleken av den religiösa symbolen. En moské är ofta en större iögonfallande 

byggnad som står på en och samma plats hela tiden, medan muslimska kvinnor med 

slöja ser de flesta av eleverna bara ibland i skolan eller ute på stan.  

De tre pojkar som har muslimska vänner är också för det mesta negativt 

inställda till muslimer, men de verkar visa på lite positiv inställning till muslimer i 

alla fall. Två av dem är negativa till allt förutom bärandet av slöja, lika möjligheter 

till arbete och utbildning samt samarbete med muslimska elever i skolan. Enligt 

resultatet kanske dessa två anser att deras muslimska vänner borde ha samma chanser 

till arbete och utbildning som dem själva, och att de även kan tänkas arbeta med dem 

i ett skolarbete. Den tredje pojken (tillhör ingen religion) kommenterade vid frågan 

om han har muslimska vänner: ”Har en, och han bryr sig inte om religion”. Denna 

pojke är negativt inställd till allt förutom lika möjligheter till arbete och utbildning 
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för muslimer. Kanske tänkte han på sin vän vid det påståendet. Annars är denne 

pojke mycket negativ till muslimers religionsutövande, vilket kan kopplas till hans 

icke-religiösa muslimska vän som troligtvis är lika lite troende som han själv. Även 

de två andra pojkar som har muslimska vänner kanske inte har religiösa muslimska 

vänner, och är därför emot moskébygge och muslimers religionsutövande. De har 

kanske via sina muslimska icke-religiösa vänner inte fått möjlighet att lära sig om 

islam eller muslimsk kultur då vännerna kanske inte utövar sin religion.  

Generellt sett har de flesta eleverna i klassen en negativ attityd gentemot 

muslimer och deras religionsutövande. Somliga är dock mer toleranta till slöja och 

muslimers lika möjligheter till arbete och utbildning. Det går att se ett tydligt 

samband mellan deras negativa inställning och att de inte har muslimska vänner, och 

det går bara att se ett litet samband mellan en positiv inställning och om eleverna har 

muslimska vänner. De tre pojkar med muslimska vänner visade på en lite positiv 

inställning till muslimer, men även de är övervägande negativt inställda till dem. 

Flickan som är helt positivt inställd i alla påståenden har inga muslimska vänner. 

Pojkarna i klassen är övervägande mer negativa till muslimer än flickorna, men 

eftersom flickorna är så få är det svårt att uttala sig om det. En är helt positivt 

inställd, den andra helt negativt inställd. Bland en del elever i denna klass finns ett 

tydligt vi-och-dem tänk, där muslimer separeras från övriga svenskar och måste 

anpassa sig till det svenska liberala och sekulära samhället för att kunna få bo här. 

Två pojkar är också uttryckligen invandrar- och främlingsfientliga. 

 

7     DISKUSSION  
 

Nedan kommer resultatet från de fyra klasserna att diskuteras och kopplas till 

socialkonstruktivistisk teori, socialisationsteori, bakgrunden samt tidigare forskning 

för att få en bättre förståelse av resultatets innebörd. 

 

7.1  Naturvetenskapliga klasserna 
 

Generellt sett är eleverna i både årskurs ett och tre på det Naturvetenskapliga 

programmet på denna gymnasieskola positivt inställda till muslimer. I båda klasserna 

har flickorna en positivare inställning till både personer med muslimsk bakgrund men 

även till muslimers religionsutövande och bärandet av slöja. Endast pojkar är negativa 

till bärandet av slöja i de båda klasserna. Årskurs tre är mer positiv än den första 
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årskursen. I årskurs ett går det att se ett samband mellan attityden gentemot muslimer 

och ifall eleverna har muslimska vänner eller inte. 19 av de 21 eleverna i klassen har 

muslimska vänner, och de flesta av dem har en positiv inställning till dem. De två 

pojkarna i årskurs ett som inte hade muslimska vänner visade på en mer negativ attityd 

gentemot muslimers religionsutövande, slöja, moskébygge och till samarbete med 

muslimer i ett skolarbete. Den enda (hel) muslimska eleven i årskurs ett visade på en 

negativ inställning till moskébygge, religionsutövande och muslimsk invandring.  

I årskurs tre går det att se ett samband mellan en positiv attityd och om eleverna 

har vänner som är muslimer, men det går inte att koppla en negativ attityd till att 

eleverna inte har muslimska vänner. Det är endast en flicka av 17 elever i klassen som 

inte har muslimska vänner, och hon har en positiv inställning till muslimer i alla 

påståenden. Resten av eleverna, även de som är negativa till moskébygge, slöja och 

muslimsk invandring, har muslimska vänner. I denna klass är endast pojkar negativa 

till somliga påståenden. Flickorna är positiva till alla påståenden. Den enda muslimska 

eleven i årskurs tre är positiv till alla påståenden om muslimer i enkäten.  

Enligt Wenneberg (2010: 70-73) sker externalisering, objektivering och 

internalisering hela tiden bland människor, där främst internaliseringen sker under 

sekundärsocialisationen. Att de flesta av eleverna som har muslimska vänner är 

positivt inställda till dem är inget konstigt, då vänskapen under 

sekundärsocialisationen ger de icke-muslimska eleverna en möjlighet få ta del av 

muslimernas livsstilar, tankar och deras livssituationer i Sverige. På så vis utvecklar 

de större förståelse för sina muslimska vänner och eventuellt också deras 

religionsutövande. Enligt Berger och Luckmann (2011: 164-168) behöver en person 

ha hög motivation och vilja för att kunna ta till sig sekundärsocialisationens kunskap, 

vilket de positivt inställda eleverna i så fall har. De elever som inte har muslimska 

vänner går miste om sekundärsocialisationens kunskap. Men, flickan i årskurs tre som 

inte har muslimska vänner har troligtvis tagit del av kunskapen om muslimer via 

internalisering, det vill säga via sina vänner som troligtvis har andra muslimska 

vänner, via religionsundervisningen eller via primärsocialisationen från föräldrarna. 

I Sverige finns det som tidigare nämnt cirka 400 000 muslimer och många är i 

skolåldern. Därför har många av eleverna muslimska vänner. Det finns även många 

svenskfödda muslimer i landet, då många invandrade muslimer bildar familjer 

(Larsson, 2006: 9-10 & Otterbeck och Bevelander, 2006: 15-16), vilket förklarar 

varför de två muslimerna i båda årskurserna är svenskfödda. Sekulariseringen i 
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Sverige har bidragit till en större tolerans gentemot mindre religiösa grupper i landet. 

De personer som känner muslimer, som ”tillhör samma socioekonomiska klass” som 

dem, och som strävar efter liknande mål i livet som dem tenderar att ha en mer positiv 

attityd gentemot muslimer (Otterbeck och Bevelander, 2006: 16 & 56). Detta är också 

en potentiell förklaring till varför många elever är positivt inställda till muslimer.  

Sekulariseringen skulle också kunna vara en tänkbar förklaring till varför 

somliga elever är negativt inställda till muslimers religionsutövande och muslimska 

religiösa symboler, men är positivt inställda till muslimer i övrigt. Bland de elever som 

visade på en mer negativ attityd gentemot moskébygge, slöja och religionsutövande 

finns ateister (tillhör ingen religion), elever som angett kristendomen som 

religionstillhörighet samt en buddhist och en muslim. Eleverna som angett 

kristendomen som religionstillhörighet och buddhisten är likt ateisterna möjligtvis inte 

troende av sig heller trots att de angivit en religionstillhörighet, vilket förklarar den 

negativa reaktionen till religion och religiösa symboler. De ha också kanske icke-

religiösa muslimska vänner, vilket innebär att dessa elever inte kommer i kontakt med 

muslimska religiösa symboler eller islam så ofta. Samma förklaring kan ges till den 

muslimska elevens (i årskurs ett) negativa inställning till moskébygge och 

religionsutövande, där många muslimer i Sverige idag lever en sekulär livsstil och är 

likt sekulära kristna inte så troende eller religiösa av sig (Larsson, 2006: 9-10). Enligt 

Otterbeck och Bevelander (2006: 16) råder det en mer negativ attityd gentemot synligt 

religiösa och praktiserande muslimer i landet, både bland privatpersoner men även på 

arbetsmarknaden. Även denna inställning kan ses bland de elever som är negativa till 

moskébygge, slöja och religionsutövande i dessa klasser. 

I båda klasserna verkar det finnas en medvetenhet om problematiken med att 

integrera in invandrare i det svenska samhället, där somliga elever kommenterade att 

nyinvandrade muslimer måste få arbete, utbildning och bostäder för att kunna 

integreras. Alla eleverna i båda klasserna håller med om att muslimer ska ha samma 

möjligheter till att få det som övriga svenskar i landet. Det verkar också finnas en 

medvetenhet bland eleverna om att diskriminering och segregering förekommer 

gentemot muslimer i landet, och kanske är det på grund av ovanstående anledningar 

som somliga elever reagerade negativt till muslimsk invandring. Men, det kan också 

vara så att dessa elever omedvetet har påverkats av medias och politikers bild av 

muslimer som problematiska att integrera in i svenska samhället och därför reagerar 

negativt till muslimsk invandring (Cato, 2012: 275).  
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Det finns också bevis för att elever i dessa årskurser har påverkats av de bilder 

och den information som media och politiker sänder ut till svenska folket idag. I 

årskurs ett berättade en elev att hon faktiskt har påverkats av media negativt, medan 

andra elever kopplade islam och muslimer till terrorism, barnäktenskap, brist på 

jämställdhet mellan könen samt att islam på något sätt kan ta över i Sverige. I årskurs 

tre kommenterade en flicka också om att islam inte får tvingas på det svenska 

samhället och en pojke visade på ett tydligt vi-och-dem tänk mellan svenskar och 

muslimer. Det sistnämnda är det Otterbeck och Bevelander (2006: 24) benämner som 

kulturell islamofobi. Det innebär att man ser muslimsk kultur som lägre stående än 

svensk kultur och eftersom muslimernas kultur inte går att förena med den svenska 

behöver muslimer anpassa sig kulturellt (och religiöst) i det svenska samhället för att 

kunna bo här (2006: 24). Hos en elev i årskurs ett, som är positivt inställd till muslimer 

i de flesta påståenden, visar sig tecken på det som Otterbeck och Bevelander (2006: 

24) kallar för ekonomisk islamfobi. Eleven anser att många muslimer bara lever på 

bidrag och inte vill arbeta. Alla dessa stereotyper om islam och muslimer hittade Cato 

(2012: 275-276) i de fyra diskurser (integrations-, jämställdhets-, säkerhets- och 

homogeniseringsdiskursen) om muslimer och islam som politiker förde mellan åren 

1975-2010. Dessa stereotyper möter gymnasieelever varje dag, och de verkar ha fått 

fäste hos en del elever i dessa två klasser. Enligt Wenneberg (2010: 72) är alla attityder 

i en kultur socialt konstruerade och attityders existens upprätthålls genom att de görs 

till objektiv kunskap i samhället som alla kan ta del av.  

Som tidigare nämnt är den tredje årskursen mer positiv till muslimer och deras 

religionsutövande än den första årskursen. Innan mitt besök ute i årskurs tre hade den 

klassen religionsundervisning i islam och etik, vilket kan vara en möjlig förklaring till 

varför de äldre eleverna är mer positiva. Genom religionsundervisningen fick eleverna 

tänka kring islam från ett mer etiskt perspektiv, vilket tydligen har påverkat deras 

attityder och åsikter i positiv riktning. Enligt läroplanen ska religionsundervisningen 

få eleverna att utveckla förståelse och ”respekt för olika sätt att tänka och leva” (Gy11: 

137). Skolan ska också få eleverna att förstå fördelarna med kulturell och religiös 

mångfald och få dem att utveckla tolerans gentemot andra grupper i landet (Gy11: 5). 

Detta har religionsundervisningen i årskurs tre lyckats med. På denna gymnasieskola 

har Naturvetenskapseleverna inte religionsundervisning förrän i tredje årskurs, vilket 

innebär att de elever i årskurs ett som har en negativ inställning till muslimers 
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religionsutövande och muslimska religiösa symboler kan komma att ändra sin åsikter 

i framtiden. 

Vid jämförelse med tidigare forskning går det att se likheter mellan tidigare 

studier gjorda i ämnet och resultatet för Naturvetenskapsprogrammet på denna skola i 

Småland. Veladzic’s (2012) och Kaldners (2006) studier utfördes på småländska 

skolor. Veladzic’s (2012: 52-56) och Kaldners (2006: 27) studier visade att de elever 

med muslimska vänner hade en mer positiv inställning till muslimer och att de flesta 

av eleverna såg muslimers religionsutövande som positivt. Det förekom dock även 

negativa attityder till specifikt slöja, och muslimsk invandring var somliga också emot 

(Veladzic 2012: 52-56). Elever på studieförberedande program var mer positiva till 

muslimer, deras religionsutövande och moskébyggen. Även flest elever på 

studieförberedande program hade muslimska vänner. Flickorna var mer positiva än 

pojkarna, och en del av de positivt inställda eleverna ansåg att muslimers 

religionsutövande är acceptabelt så länge de slipper associeras med det (Kaldner 2006: 

17, 22, 27 & 29).  

I Otterbeck och Bevelanders (2012: 12-13) studie som gjordes generellt i Sverige 

blev också attityden mer negativ bland somliga elever vid tal om muslimers 

religionsutövande, men vid endast tal om personer med muslimsk bakgrund var de 

positiva. Hvitfelts (1991: 104-105) studie visade att högutbildade kvinnor var mer 

positiva till islam och muslimer. Samma resultat som dessa fyra tidigare studier kan 

ses även i denna studie. De kvinnliga eleverna på Naturvetenskapsprogrammet kan 

enligt mig räknas som högutbildade då många av dem planerar att studera vidare på 

högskolor och universitet senare. Men även deras gymnasieutbildning är kvalitativt på 

en hög nivå, enligt mig. Det resultatet i denna studie för de Naturvetenskapliga 

klasserna har bidragit till i ny kunskap är att liknande mönster i attityder till muslimer 

kan ses bland elever på studieförberedande program vid gymnasieskolor i Småland. 

Att ha muslimska vänner bidrar till en positivare attityd till muslimer, men även 

religionsundervisningen i skolan spelar också stor roll eftersom den tydligen har 

påverkat eleverna positivt.  

 

7.2     Fordonstekniska klasserna 
 

Det finns skillnader i attityder mellan de två Fordonstekniska klasserna på denna 

skola, men också likheter dem emellan. I årskurs tre är eleverna generellt sett negativa 
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till muslimer, medan eleverna i årskurs ett generellt sett är mer positiva till muslimer. 

I årskurs tre finns sex elever som är helt negativt inställda till muslimer, medan det i 

årskurs ett endast finns en elev med samma inställning. Ingen av dessa elever har 

muslimska vänner, så det finns ett samband mellan en negativ inställning till muslimer 

och att inte ha några muslimska vänner. Bland dessa negativt inställda elever verkar 

externalisering ha skett, det vill säga att islamofobiska åsikter har spridits mellan 

eleverna och till andra elever och fått starkt fäste (Wenneberg, 2010: 71).  

De elever i båda årskurserna som har muslimska vänner visar på en positivare 

attityd gentemot muslimer, men många reagerar negativt till just moskébygge, slöja, 

muslimsk invandring och muslimers religionsutövande. Personer som känner 

muslimer tenderar ju att ha en positivare attityd gentemot dem, speciellt ifall de tillhör 

samma sociala klass. Sekulariseringen i Sverige har också bidragit till att fler har blivit 

toleranta gentemot olika religiösa grupper (Otterbeck & Bevelander, 2006: 16 & 56). 

Sekulariseringen i Sverige kan även förklara negativiteten till just moskébygge, slöja 

och religionsutövande i dessa två klasser. Många av eleverna angav att de inte tillhör 

någon religion, vilken jag tolkar som att de inte är troende eller bryr sig om religion. 

Det kan förklara varför de är just negativa till muslimska religiösa symboler men är 

positiva till muslimska personer i övrigt. Även de som angav kristendomen som 

religionstillhörighet kanske inte är troende av sig heller. Enligt Otterbeck och 

Bevelander (2006: 16) är attityden gentemot religiösa och praktiserade muslimer 

mycket negativare i svenska samhället än mot icke-praktiserade muslimer. Samma 

attityder går att se bland eleverna i dessa klasser också. 

Det verkar också spela roll ifall eleverna har religiösa muslimska vänner eller 

inte, då många av eleverna med muslimska vänner är negativt inställda till just 

muslimers religiösutövande och muslimska religiösa symboler. Har de inte religiösa 

muslimska vänner, verkar de inte heller utveckla någon förståelse för islam eller 

muslimers religionsutövande. Enligt Berger och Luckmann (2011: 162-163) lär sig 

människan ”specialkunskap” under sekundärsocialisationen och internaliseringen där 

man får tillgång till vissa tolkningar av något. De elever som är negativt inställda till 

muslimers religionsutövande, men som har muslimska vänner, har möjligtvis inte 

utvecklat en förståelse för just muslimers religionsutövande då de muslimska vännerna 

troligtvis inte är delaktiga i det. Enligt (Larsson, 2006: 9-10) lever många muslimer en 

sekulär livsstil i Sverige idag, mycket likt många sekulära kristna. På så vis har 

eleverna kanske inte fått en chans att sätta sig in i vännernas religion och saknar då 
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kunskaper om den. Vännerna kan också ha helt valt att avsäga sig en muslimsk 

identitet. Detta kan också vara en förklaring till varför somliga elever som uppgav att 

de har muslimska vänner är negativt inställda till både muslimer i allmänhet och deras 

religionsutövande. Deras muslimska vänner kanske inte känner någon tillhörighet till 

islam eller sin muslimska kultur, vilket leder till att dessa elever inte utvecklar någon 

förståelse för vare sig islam eller muslimsk kultur.  

I båda dessa klasser finns det ingen variation i varken kultur eller religion. Men 

ett par elever som inte har muslimska vänner visar dock på en positiv attityd gentemot 

muslimer. Även detta fenomen kan förklaras med internalisering, då dessa elever 

troligtvis har utvecklat en förståelse för muslimer via religionsundervisning, via 

vänner som har muslimska vänner eller via primärsocialisationen (Wenneberg, 2010: 

71-73). Vidare har elva elever i årskurs ett muslimska vänner, och endast tre elever 

har det i årskurs tre. Det kan förklara varför många fler är positiva till muslimer i 

årskurs ett. Gemensamt för de båda klasserna är också att eleverna reagerar mer 

negativt till moskébygge än till bärandet av slöja. Förklaringen har troligtvis med den 

religiösa symbolens storlek att göra, då en moské ofta är en stående och iögonfallande 

byggnad medan kvinnor med slöja ses bara ibland av eleverna.  

Många av eleverna i båda klasserna på det Fordonstekniska programmet är 

negativa till muslimsk invandring, även somliga av dem som är positiva till muslimer. 

De flesta gav ingen kommentar om varför, endast de två pojkar som uttryckligen är 

främlingsfientliga i den tredje årskursen. Möjligtvis är det så att eleverna på 

Fordonstekniska programmet likt eleverna på Naturvetenskapsprogrammet, är 

medvetna om invandringsproblematiken i Sverige idag där många invandrare, 

däribland muslimer, fastnar i bidragsberoende och segregeras i förorter. Det är kanske 

därför de reagerar negativt till muslimsk invandring. Men det går inte att veta säkert, 

då ingen gav en förklaring. Enligt Cato (2012: 275) visar politiker upp en bild av 

muslimer som svåra att integrera i samhället på grund av diverse sociala och kulturella 

skillnader och problem. Kanske har politikers och medias negativa bild av muslimer 

påverkat eleverna på det Fordonstekniska programmet. 

När det gäller könen är det svårt att uttala sig om skillnader i attityder då antalet 

flickor är lågt i båda klasserna, vilket är förväntat. Flickan i årskurs ett är positiv till 

muslimer och en flicka i årskurs tre är det också. Den andra flickan i årskurs tre är 

dock helt negativ till muslimer. När det gäller pojkarna är fler pojkar i årskurs tre 

negativa än i årskurs ett, och fler pojkar är positiva i årskurs ett än årskurs tre.  
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I båda klasserna finns även stereotypa uppfattningar om muslimer bland ett par 

elever. De främlingsfientliga pojkarna i årskurs tre visar tydliga tecken på det 

Otterbeck och Bevelander (2006: 24) kallar för ekonomisk och kulturell islamofobi. 

Pojkarna verkar utifrån deras kommentarer i enkäten anse att alla muslimer bara lever 

på svenska bidragspengar, att alla muslimer är offer samt att muslimska kulturer är 

lägre stående än den svenska då de inte kan kombineras alls. Det finns ett tydligt vi-

och-dem tänk bland dessa två pojkar. Även i årskurs ett visade den enda flickan på ett 

vi-och-dem tänk, då hon i sin kommentar om slöja benämnde muslimska kvinnor som 

”dem” och sig själv som ”vi”. Enligt Cato (2012: 275) talar politiker ofta om muslimer 

som en homogen grupp där de inte tar hänsyn till muslimers olika kulturer, inriktningar 

och traditioner. Samma homogena syn på muslimer verkar råda bland somliga elever 

i dessa två klasser. 

I skolan generellt och via religionsundervisning ska eleverna lära sig om 

tolerans, om fördelarna med kulturell och religiös mångfald samt om respekt gentemot 

andra folkgrupper i samhället (Gy11: 3). Somliga elever i årskurs tre på 

Fordonstekniska programmet har förståelse för detta, men många negativt inställda 

elever har inte det. Religionsundervisningen i den tredje årskursen har inte lyckats 

förmedla dessa värderingar till många elever, vilket är oroväckande. Eleverna i årskurs 

ett har inte haft religionsundervisning än, men ändå visar många på en positiv attityd 

och tolerans gentemot muslimer. Kanske kommer de negativt inställda eleverna i 

denna klass att ändra sin åsikt i framtiden när de får studera om islam i skolan. 

Vid jämförelse med tidigare forskning finns det både likheter och skillnader 

mellan resultatet på Fordonstekniska programmet och tidigare forskning. I likhet med 

Veladzic’s (2012: 52-56) och Kaldners (2006: 29) småländska studier förekom negativ 

inställning till slöja och muslimsk invandring ofta, men muslimers religionsutövande 

(bland båda klasserna på Fordonstekniska programmet, men mest i årskurs ett) är mer 

acceptabelt. Till skillnad från Kaldners (2006: 17, 22 & 27) studie är pojkarna här mer 

positiva till muslimer än flickor då de är fler i antal. I likhet med Otterbeck och 

Bevelanders (2006: 12-13) generella svenska studie blev elevernas attityder negativare 

vid tal om religionsutövande. Till skillnad från Otterbeck och Bevelanders (2006: 12) 

studie är årskurs ett mer positiva till muslimer än den tredje årskursen.  

I Hvitfelts (1991: 100 & 102) studie, gjord generellt bland svenska folket, 

framkom det att lågutbildade är mer negativa till islam än högutbildade. Om 

Fordonstekniska programmets elever kan räknas som lågutbildade, då de inte planerar 
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för högre studier utan ska direkt ut i arbetslivet, så liknar resultatet Hvitfelts resultat. 

Det framkom även i Hvitfelts (2012: 107) studie att 75 procent av svenska folket var 

emot moskébygge, och 50 procent ville minska den muslimska invandringen i Sverige. 

Liknande resultat i procent kan ses hos de Fordonstekniska klasserna på denna skola.  

Det resultatet för Fordonstekniska programmet har bidragit till i ny kunskap är 

att det finns liknande attityder till muslimers religionsutövande och muslimsk 

invandring på detta yrkesprogram som det finns på andra yrkes- och 

studieförberedande program på gymnasieskolor i Småland. Fler elever på detta 

yrkesprogram är dock mer negativa till muslimer än elever på det studieförberedande 

Naturvetenskapliga programmet på denna och andra skolor i Småland. Att ha 

muslimska vänner bidrar även på Fordonstekniska programmet ofta till en mer positiv 

attityd till muslimer. 

 

8     SLUTSATSER 
 

Mina erfarenheter från praktiken ute på skolor kan delvis bekräftas. Elever på 

det Naturvetenskapliga studieförberedande programmet på denna gymnasieskola är 

positiva till muslimer, men somliga reagerar negativt till moskébygge, slöja och 

muslimsk invandring. Eleverna på det Fordonstekniska yrkesprogrammet på denna 

gymnasieskola har blandade åsikter. Ettorna är mer positiva till muslimer, medan 

treorna är mer negativa till muslimer. Även i dessa klasser reagerade många elever 

negativt till just moskébygge, slöja och muslimsk invandring. Generellt sett är 

flickorna mer positiva till muslimer än pojkarna på båda programmen, men antalet 

flickor på det Fordonstekniska programmet är dock väldigt lågt.  

Många av eleverna på det Naturvetenskapliga programmet har muslimska 

vänner. Många elever i årskurs ett på Fordonstekniska programmet har också 

muslimska vänner, medan många av eleverna i årskurs tre inte har det. Att många 

elever har muslimska vänner kan också förklara varför många är positiva till muslimer. 

De elever som inte har muslimska vänner men som ändå visar på en positiv inställning 

till dem har troligtvis utvecklat en förståelse och kunskap om muslimer via 

religionsundervisning, vänners andra muslimska vänner eller via 

primärsocialisationen. De elever som har muslimska vänner men som visar på en 

negativ attityd gentemot muslimer har troligtvis gått miste om kunskapen om 
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muslimer och deras religionsutövande via sekundärsocialisationen, då de muslimska 

vännerna kan ha avsagt en muslimsk identitet och lever ett sekulärt liv.  

Den negativa attityden, som finns på båda programmen, och som är riktad mot 

moskébygge, bärandet av slöja och muslimsk invandring kan ha sina förklaringar. 

Många elever uppgav att de inte tillhör någon religion (många ej troende) samt att 

samhället är starkt sekulariserat, vilket kan betyda att somliga elever anser att just 

religiösa symboler som moské och slöja inte är passande då. Negativiteten gentemot 

muslimsk invandring kan förklaras med att eleverna är medvetna om 

invandringsproblematiken i landet, där de vill se en förbättring av invandrares 

levnadsförhållanden innan nya invandrare tas emot. Vissa kan även ha tagit till sig 

medias och politikers negativa budskap om att muslimer som invandrare är svåra att 

integrera in i samhället. Till sist så förekommer också stereotypa uppfattningar om 

muslimer och islam bland somliga elever i alla klasserna, som exempelvis att många 

muslimer lever på socialbidrag. 

 

9     SAMMANFATTNING 
 

Jag har på praktik ute i gymnasieskolor fått erfara att elever på 

studieförberedande program är mer positivt inställda till muslimer i Sverige, medan 

elever på yrkesprogram är mer negativt inställda. Syftet med uppsatsen är ta reda på 

gymnasieelevers attityder till muslimer för att se ifall mina erfarenheter kan bekräftas. 

En jämförelse görs i studien mellan det studieförberedande Naturvetenskapliga 

programmet och det Fordonstekniska yrkesprogrammet på en gymnasieskola i 

Småland. Syftet är också att jämföra mellan flickors och pojkars attityder och se ifall 

skillnader finns dem emellan. 

Materialet i uppsatsen består av en konstruerad enkät. Enkäten har två delar, där 

del ett innebär att berätta om sin bakgrund och del två handlar om att ta ställning till 

åtta påståenden om muslimer. Jag besökte fyra klasser på denna gymnasieskola, två 

ettor och två treor, som muntligt informerades om enkätens syfte och fick besvara den. 

68 enkäter från dessa klasser har analyserats i uppsatsen, där resultatet har presenterats 

i löpande text och i tabeller. För varje påstående i enkäten beräknades också medianen, 

för att se vilket svarsalternativ eleverna valt mest.  

I uppsatsen redogörs också tidigare forskning i ämnet. Där presenteras studier 

gjorda både generellt i Sverige men också andra kandidatuppsatser gjorda om 
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gymnasieskolor i Småland. I bakgrunden presenteras fakta om muslimers leverne i 

Sverige idag, om svenska politikers och medias negativa bilder av muslimer, om 

islamfobi och hur det visar sig samt vad läroplanen Gy11 säger om tolerans, 

främlingsfientligt och mångfald. 

Resultatet har i diskussionen kopplats till socialkonstruktivistisk teori och Peter 

Bergers och Thomas Luckmanns socialisationsteori, men också till tidigare forskning 

och bakgrunden. Resultatet visar att eleverna på det Naturvetenskapliga programmet 

generellt sett är positivt inställda till muslimer. Flickor är mer toleranta än pojkar, då 

pojkar var de som främst reagerade negativt till moskébygge, slöja, muslimsk 

invandring och muslimers religionsutövande. Den tredje årskursen är också mer 

positivt inställd till muslimer än den första. Ett samband kan ses mellan en positiv 

attityd gentemot muslimer och ifall eleverna har muslimska vänner i dessa två klasser 

då sekundärsocialisationen via muslimska vänner bidrar till en förståelse för dem och 

deras religionsutövande. Elever som inte har muslimska vänner men som är positivt 

inställda till muslimer har utvecklat en förståelse för dem via internalisering – via 

religionsundervisning, vänner som har andra muslimska vänner eller via 

primärsocialisationen (Wenneberg, 2010: 71-72).  

Negativiteten som riktas mot de religiösa symbolerna moské och slöja bland 

somliga elever kan förklaras genom att många uppgett att de inte tillhör någon religion 

samt att samhället är starkt sekulariserat (många ej troende). Somliga elever gillar inte 

synliga muslimska religiösa symboler i samhället. Den negativa inställningen till 

muslimsk invandring kan bero på att somliga elever är medvetna om 

invandringsproblematiken i Sverige idag, och vill att de invandrare som bor här ska få 

det bra innan Sverige tar emot nya. Det kan även vara så att somliga elever har 

påverkats av medias och politikers bilder av muslimer som svåra att integrera i svenska 

samhället (Cato, 2012: 275). Bland eleverna finns även stereotypa uppfattningar om 

muslimer, där exempelvis somliga anser att muslimer bara lever på socialbidrag 

(ekonomisk islamofobi) (Otterbeck & Bevelander 2006: 24) eller att det inte råder 

jämställdhet mellan muslimska män och kvinnor. Resultatet för dessa klasser visar 

också att religionsundervisningen är viktig i skolan, då den bidrar till en mer positiv 

syn på muslimer och islam. Detta förklarar också varför årskurs tre är mer positiva till 

muslimer än årskurs ett, då de har läst om islam i skolan. 

Resultatet för eleverna på det Fordonstekniska programmet visar att eleverna i 

årskurs ett generellt sett är positivt inställda till muslimer. Eleverna i årskurs tre är 
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generellt sett negativt inställda till muslimer. Ett par elever i dessa klasser är mycket 

negativa till muslimer, vilket är ett bevis på att externalisering har skett, där 

islamofobiska åsikter och intolerans har spridits sig mellan eleverna och fått fäste 

(Wenneberg, 2010: 71-72). Många av eleverna som är positivt inställda har också 

muslimska vänner, vilka i likhet med de Naturvetenskapliga eleverna, har utvecklat en 

förståelse för muslimer och deras religion via sekundärsocialisationen. Negativiteten 

gentemot de religiösa symbolerna moské och slöja förekommer även i dessa klasser. 

Detta kan förklaras med samma motivering som i de Naturvetenskapliga klasserna, att 

många elever inte tillhör någon religion (många ej troende) samt att samhället är starkt 

sekulariserat. Det kan även vara så att somliga av de elever som är negativt inställda 

till muslimers religionsutövande och de religiösa symbolerna har icke-religiösa 

muslimska vänner. Om de muslimska vännerna är ateister och inte utövar sin religion 

kan eleverna under sekundärsocialisationen och internaliseringen gå miste om just 

kunskapen om muslimers religionsutövande.  

Ett par elever med muslimska vänner i dessa klasser är också helt negativt 

inställda till muslimer, vilket kan förklaras med att de muslimska vännerna möjligtvis 

helt har avsagt sig en muslimsk identitet. Eleverna har då ingen chans att via vännerna 

lära sig om islam eller muslimsk kultur. Sekundärsocialisation via 

religionsundervisning skulle kunna komplettera detta, men just socialisationen via 

vänner är den som påverkar elever mycket. Även i dessa klasser finns elever som är 

positiva till muslimer trots att de inte har muslimska vänner, vilket också kan förklaras 

genom internalisering via exempelvis vänners andra muslimska vänner, 

religionsundervisningen eller via primärsocialisationen. Många elever på 

Fordonstekniska programmet är också negativa till muslimsk invandring. Några är 

uttryckligen främlingsfientliga, men resten ger inga förklaringar på varför de anser så. 

Kanske även de förstår invandringsproblematiken som pågår i Sverige idag, eller 

möjligtvis kan de också ha påverkats av medias och politikers bilder av muslimer som 

svåra att integrera i svenska samhället (Cato, 2012: 275). Pojkarna i dessa klasser är 

mer positiva än flickorna, då de är fler i antal. Två av de tre flickorna är positiva till 

muslimer. Till sist finns det även i dessa klasser stereotypa uppfattningar om muslimer 

som bara lever på socialbidrag, men även att muslimsk kultur är lägre stående än den 

svenska och de kan därför inte kombineras (ekonomisk islamofobi och kulturell 

islamofobi) (Otterbeck & Bevelander, 2006: 24). 
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10     FRAMTIDA FORSKNING  
 

Denna uppsats skulle kunna utökas och en studie skulle kunna utföras på 

avancerad nivå. Eftersom denna studie visade på likheter i resultat med andra 

kandidatuppsatser gjorda i småländska skolor skulle en studie på avancerad nivå kunna 

rikta sig till att undersöka många fler gymnasieskolor i just Småland för att hitta 

ytterligare samband. I studien på avancerad nivå skulle man igen kunna jämföra mellan 

studieförberedande program och yrkesprogram på gymnasiet, men då utöka 

undersökningen till många fler program. Man skulle igen kunna fråga elever om de 

har muslimska vänner och vilken religionstillhörighet de har, men också fråga dem om 

vad föräldrarna arbetar med (ex högutbildade, lågutbildade) och ifall eleverna är 

troende och religiösa eller inte. Man kan ta reda på mer om elevernas bakgrund, helt 

enkelt. Eftersom elever i denna och de två andra kandidatuppsatserna gjorda i Småland 

har reagerat negativt till just moskébygge, slöja, muslimers religionsutövande samt 

muslimsk invandring borde liknande resultat även visa sig i en undersökning på 

avancerad nivå. För att bättre förstå varför just muslimers religionsutövande, 

muslimska religiösa symboler och muslimsk invandring är problematiskt för eleverna 

kan man be dem att kommentera och förklara sina åsikter vid varje påstående eller 

fråga. Det går dessutom att be eleverna att ta ställning till många fler påståenden om 

muslimer, påståenden som berör både personer med muslimsk bakgrund men också 

muslimers religionsutövande. 
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Bilaga – Den konstruerade enkäten 

 

Enkätundersökning 
 

Hej! 

 

Syftet med denna enkätundersökning är att ta reda på gymnasieelevers attityder till 

muslimer. Du kommer först i enkäten att få besvara ett par frågor om dig själv, och 

sedan ta ställning till åtta påståenden om muslimer genom att ringa in ett 

svarsalternativ vid varje påstående som passar dig.  

 

Som forskare har man tystnadsplikt, och Du och din klass är 100 % anonyma i 

enkätundersökningen. Deltagandet är frivilligt och du måste inte delta om du inte vill, 

men, ditt deltagande uppskattas högt då Du bidrar till en ökad förståelse av vilka 

attityder som finns gentemot muslimer bland dagens gymnasieelever genom att 

besvara enkäten. 

 

Dina svar i enkäten kommer endast att användas i en C-uppsats på universitetsnivå, 

som också kommer att publiceras offentligt på internet senare. Därför behöver Du ge 

ditt samtycke (ditt godkännande) till att Dina enkätsvar används i forskningen. Detta 

gör du genom att kryssa i ”Samtycke ges” nedan. Ifall du önskar att få veta vad 

resultatet blev från enkätundersökningen senare så kryssa i ”Ja” vid sista frågan nedan. 

Din lärare kommer då att meddela dig. 

 

 

Samtycke ges  Ja 

 

 

Vill Du ta del av enkätundersökningens resultat? Ja       Nej 

 

 

Tack på förhand! 
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1. Fyll i uppgifterna om Dig själv nedan 

 
Är du en man eller kvinna?    Man Kvinna 

 

 

Hur gammal är du?  __________________ år 

 

 

Vilken årskurs går du i? 1:a året     2:a året    3:e året 

 

 

Vilket program studerar du på? Studieförberedande - __________________ 

 

               Yrkesförberedande - __________________ 

 

 

 

Var föddes du?    I Sverige Annat land – Vilket land? _____________ 

 

 

Vad har du för religionstillhörighet?     

 (Även om du inte är troende/religiös) Muslim 

    Kristen 

        Jude 

 Buddhist 

      Hindu 

     Annan religion – Vilken? __________ 

     Tillhör ingen religion 

 

 

Har du muslimska vänner/bekanta?   Ja   Nej  

 

 

 

2. Nedan kommer påståenden om muslimer som Du ska ta ställning till. Ringa 

in ett svarsalternativ som passar dig. 

 

1. Muslimer borde få utöva sin religion i Sverige, som exempelvis fira högtider. 

 

1. Stämmer helt  2. Stämmer bra       3. Stämmer dåligt    4. Stämmer inte alls 

 

 

2. Jag kan tänka mig att bo granne med en muslimsk person. 

 

1. Stämmer helt  2. Stämmer bra       3. Stämmer dåligt    4. Stämmer inte alls 
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3. Det är bra att muslimer får bygga moskéer (lokaler där muslimer ber till Gud) i     

    Sverige. 

 

1. Stämmer helt  2. Stämmer bra       3. Stämmer dåligt    4. Stämmer inte alls 

 

 

4. Det finns många fördelar med att ha muslimska vänner. 

 

1. Stämmer helt  2. Stämmer bra       3. Stämmer dåligt    4. Stämmer inte alls 

 

 

5. Det är positivt att Sverige tar emot många muslimska invandrare. 

 

1. Stämmer helt  2. Stämmer bra       3. Stämmer dåligt    4. Stämmer inte alls 

 

 

6. Muslimska kvinnor, om de vill, borde få klä sig i slöja i skolan, på arbetsplatser  

    och offentligt (exempelvis ute på stan) i Sverige.  

 

1. Stämmer helt  2. Stämmer bra       3. Stämmer dåligt    4. Stämmer inte alls 

 

 

7. Muslimer ska ha samma möjligheter till exempelvis arbete, utbildning och  

    bostäder som övriga svenskar i Sverige.  

 

1. Stämmer helt  2. Stämmer bra       3. Stämmer dåligt    4. Stämmer inte alls 

 

 

8. Jag skulle kunna tänka mig att arbeta med muslimska elever i ett skolarbete. 

 

1. Stämmer helt  2. Stämmer bra       3. Stämmer dåligt    4. Stämmer inte alls 

 

 

9. Finns det något Du själv har funderat på kring frågorna ovan? Eller något annat? 

Berätta gärna: 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för Ditt deltagande! 


