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Abstract 

Sv: I dagens sekulariserade Sverige är det tvärvetenskapliga förhållningssättet till 

religionskunskapen inget som väcker anstöt. Att lära sig av andra religioner är en självklar 

och fullt accepterad infallsvinkel i undervisningen. Att religionsvetenskapen i skolan är 

tvärvetenskaplig är dock ett förhållningsätt som inte stämmer överens med hur 

religionsundervisningen ser ut i resten av världen. Hur anpassar sig de elever som kommer 

från länder där en konfessionell undervisning råder till den tvärvetenskapliga 

religionsundervisningen i Sverige? Syftet med denna uppsats är att lyfta fram och belysa 

dagens muslimska ungdomars upplevelser från den svenska skolan och dess 

religionsundervisning. Debatten kring religiöst betingade fenomen som bärandet av slöjor i 

skolan och hur vidare det skall få finnas religiösa friskolor eller inte, har tagit sig in i 

religionsdebatten. Allt sedan invandringen från muslimska länder har ökat, har även landets 

nationalistiska åsikter växt sig starka. Hur är det att leva som muslimsk ungdom i dagens 

mångkulturella Sverige, att inte enbart ta del av de ovanstående debatterna, utan även att vara 

en del av den minoritet som debatterna berör? Denna uppsats baseras på individuella 

intervjuer, vars syfte är att belysa kunskapen om muslimska ungdomars uppfattningar av den 

svenska skolan och religionsundervisningen.   

 

Eng: In today's secular Sweden is the interdisciplinary approach to religious knowledge 

nothing to offend. Learning from other religions is a natural and fully accepted approach in 

teaching. That religion science in school is interdisciplinary is an approach that does not 

correspond with how the religious education looks like in the rest of the world. How do the 

students who come from countries where a confessional education adapt to the 

interdisciplinary teaching of religion in Swedish schools? The purpose of this paper is to 

highlight and illuminate today's Muslim youth experiences from the Swedish school and 

religious education. The debate on religious beliefs phenomenon that the wearing of veils in 

schools and the further it will have to be religious schools or not, has gotten into the religion 

debate. Ever since immigration from Muslim countries has increased, the country's 

nationalistic views have grown strong. What is it like to live as a Muslim youth in today's 

multicultural Sweden, not only to take note of the above debates, but to be a part of the 

minority that the debates concern? This study is based on individual interviews, which aims to 

highlight awareness of Muslim young people's views of the Swedish school and it´s religious 

education.  
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Inledning 

I dagens gymnasieskola förankras religionsundervisningen i en religionsvetenskaplig anda, 

vilket skolverket skriver i inledningen av ämnesplanen.   

”Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men 

är till sin karaktär tvärvetenskaplig.”
1
 

Den tvärvetenskapliga karaktären syftar till, att religiösa fenomen kan studeras utifrån ett 

flertal olika vetenskapliga grenar, t.ex. religionspsykologiskt perspektiv, sociologiskt 

perspektiv, språkligt, antropologiskt, filosofiskt etc. Skolverket vill poängtera att dagens 

religionsundervisning skall i demokratisk anda bemöta världsreligioner och livsåskådningar ur 

ett flertal perspektiv och infallsvinklar. D.v.s. att undervisningen kan t.ex. å ena sidan präglas 

av den nutida vetenskapligt grundade teologin, och å andra sidan av den mer konfessionella 

teologin, genom t.ex. studier av bibelberättelser och koranberättelser. (Samuelsson, 1999, s. 

83) 

I dagens sekulariserade Sverige är det tvärvetenskapliga förhållningssättet till 

religionskunskapen inget som väcker anstöt hos eleverna. Att lära sig av andra religioner är 

numera en självklar och fullt accepterad infallsvinkel i undervisningen. (Bromander & 

Lövheim, (kommande), s. 145). Att religionsvetenskapen i skolan är tvärvetenskaplig är dock 

ett förhållningsätt som inte stämmer överens med hur religionsundervisningen kanske ser ut i 

resten av världen. I majoriteten av världens länder präglas undervisningen av vad vi i Sverige 

skulle kalla ett konfessionellt och etnocentrisk förhållningssätt, där vikten i undervisningen 

läggs på att lära sig om sin egen religion istället för det mer tvärvetenskapliga 

förhållningssättet som idag är standard i den svenska undervisningen. Vad vi kallar 

konfessionellt är för majoriteten av världen normativt. Men hur anpassar sig de elever som 

kommer från länder där en konfessionell undervisning råder till den tvärvetenskapliga 

religionsundervisningen i Sverige? 

Hur förhåller sig ungdomar som är uppväxta i en österländsk kultur till den svenska skolan? 

Tillåter föräldrarna barnen att läsa om andra religioner i skolan? (Stenberg, 1999, s. 109)    

      Invandringen till Sverige har sedan mitten av 1900-talet ökat, och i samband med 

invandringen har även det mångkulturella samhället växt sig större. Sveriges muslimska 

befolkning ökar och så väl dess inflytande på det svenska samhället. (Collste, 2010, s. 106) 

Detta faktum skall den svenska skolans religionsundervisning anpassa sig till och integrera de 

elever med invandrarbakgrund i den svenska skolan och det svenska samhället. Frågan är hur 

                                                 
1
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2576/amnesplaner_och_kurser_for_gymnas

ieskolan_2011/subject.htm?subjectCode=REL 
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de elever med invandrarbakgrund, som skolats i sin religion och som lärt sig om sin egen 

religion, anpassar sig till att lära sig i, om och av andra religioner i den svenska 

religionsundervisningen? 

I dagens globaliserade samhälle ökar kraven på kunskap och förståelse gentemot varandra i 

det mångkulturella samhället. Debatten kring religiöst betingade fenomen som bärandet av 

slöjor i skolan och hur vidare det skall få finnas religiösa friskolor eller inte, har tagit sig in i 

religionsdebatten. Sverige har religionsfrihet, men även yttrandefrihet. Allt sedan 

invandringen från muslimska länder har ökat, har även landets nationalistiska åsikter växt sig 

starka. Hur är det att leva som muslimsk ungdom i dagens mångkulturella Sverige, att inte 

enbart ta del av de ovannämnda debatterna, utan även att vara en del av den minoritet som 

debatterna berör? Skoltiden är för den enskilda individen, den period i livet då ens framtid är 

påverkbar och de ”prestationer” som åstadkoms under denne konsista period, kan i hög grad 

avgöra individens framtid. Detta arbetes syfte är att belysa de svenska muslimska 

ungdomarnas upplevelser av denna period i livet. Detta syfte konkretiseras i nedanstående 

frågeställningar.    
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1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur dagens muslimska ungdomar 

skildrar sina upplevelser från den svenska skolan och religionsundervisningen. De 

frågeställningar som skall hanteras i arbetet är:  

 

 Hur skildrar muslimska ungdomar sina upplevelser av den svenska skolan? 

 

 Hur skildrar muslimska ungdomar sina upplevelser av religionsundervisningen i den 

svenska skolan? 

 

1.1 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsar sig till den information som samlats in under de kvalitativa intervjuer 

som hållits med de informanter som ställt upp i studien. Intervjuerna berör fler ämnesområden 

än informanternas enskilda uppfattning av den svenska skolan och religionsundervisningen, 

t.ex. åsikter berörande muslimsk Sharialag, USA:s krig mot terrorn, USA:s inblandning i 

Irakkriget etc. Dessa minst lika viktiga debattområden behandlas ej i detta arbete, detta p.g.a. 

behov av precisering i studien. Därför behandlar arbetet uteslutande de åsikter som kan 

relateras till undersökningens syfte och frågeställningar.    

De ungdomar som ställt upp i studien är samtliga praktiserande muslimer, då intervjuerna har 

genomförts i en och samma moské som är belägen i Mellansverige, Påverkar detta studien och 

utesluter andra muslimska religiösa ställningstaganden. 
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2. Bakgrund 

2.1 Den svenska religionsundervisningens utveckling   

Dagens religionsundervisning har sedan ämnets inträde i den svenska skolan genomgått stora 

förändringar. Beträffande punkterna att lära sig av andra religioner och om andra religioner, 

var för inte allt för länge sedan obefintliga i den svenska religionsundervisningen. Ämnet har 

utvecklats från att ha varit det viktigaste ämnet i den gamla folkskolan, år 1955, till att befinna 

sig i en position i dagens skola där ämnet står i periferin. Ämnet har under ett sekel genomgått 

omfattande omformningar. Utöver det sociala och samhälleliga förhållningssättet till ämnet, 

är ej att förglömma den tekniska utveckling Sverige och världen genomgått sedan IT-världens 

globala expansion. Tack vare denna expansion har informationsflödet ökat och dess 

lättillgänglighet tillåter oss ta del av gränslöst med kunskap och information. Denna kunskap 

och information gäller självklart även skolans värld. Det är för majoriteten lärare och elever 

en självklarhet att ha tillgång till internet, datorer och mobiltelefoni. Vad som för femtio år 

sedan enbart existerade bortom horisonten är idag en självklarhet. Katekesen är utbytt till 

powerpointpresentationer och griffeltavlan är utbytt till ordbehandlingsprogram. Men för att 

gå tillbaka till skolämnets födelsedagar… 

 

2.1.1 Från 1800-talet fram till idag 

Innan folkskolestadgan slog igenom 1842, bedrevs undervisningen av kyrkan och dess präster 

genom Katekespredikningar och husförhör. Utbildningens syfte var att göra folket läs och 

skrivkunniga samt se till att de skolades i trosgrunderna. Det var en självklarhet för ”goda” 

samhällsmedborgare att ha kunskap i kristendomskunskap. De individer vars tillhörighet 

skiljde sig från den normativa kristendomen hade rätt att bli frikallade från 

kristendomsundervisningen. (Anderssen, Dahlgren, Johannesson, Otterbeck, 2006, s. 118)   

 

      Det var först i och med 1906 års läroverksstadga som undervisningens etnocentrism 

luckrades upp. Undervisningen åtgärdades med syfte att avkonfessionalisera utbildningen. 

Tolerans och hänsyn för den enskilda eleven skulle eftersträvas. Nu överfördes även makten 

över utbildningen från domkapitlen till läroverken. Dock vidbehöll kyrkan vissa 

tillsynsfunktioner. Under samma period skred fokus över från religionsundervisning till andra 

ämnen, vilket ledde till att Reu
2
 tog ett steg tillbaka för att ge rum åt andra skolämnen. Trots 

ämnets maktpositions tillbakadragande var Reu fortfarande ett ämne av stor relevans. 

                                                 
2
 Förkortning på religionsundervisningen  
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Reformeringen väckte protester hos folket i kyrkan. De som stod bakom dem var 

pedagogerna, den politiska vänstern och liberalteologerna. Debatterna var stundtals heta och 

protestlistor skrevs på. 1908 fick en petition inte mindre än 315000 underskrifter för att 

bevara ”en bibelenig kristendomsundervisning”. En viktig punkt i reformen var den enskilda 

elevens möjlighet att, vid mogen ålder få möjligheten att ta egna ställningstaganden över sin 

tro. År 1919 drivs även reformen för folkskolan genom ”kristendomskunskap”. Denna 

motsvarar realskolans reformering 1906. (Anderssen, Dahlgren, Johannesson, Otterbeck, 

2006, s. 118-122)   

 

      1962 utvecklades skolsystemet ytterligare. Den nioåriga grundskolan slogs genom och 

1965 ändrades även gymnasieskolan. Religioner och livsåskådningar blev nu ett fenomen man 

närmade sig med ett utifrånperspektiv. Lärarens roll var objektiv och saklig. Politiska 

ställningstaganden var upp till eleverna själva att ta.  Religionen blev objekt för analytisk 

granskning och tolkning. Debatter fördes kring ämnets plats i skolan, de mest radikala 

rösterna ville minska ämnets status i skolan radikalt, om inte helt ta bort ämnet, åtminstone i 

de lägre klasserna då man trodde att objektiviteten i ämnet var svår att uppnå. Viktigt att 

nämna är att 1951 togs den första lagen om religionsfrihet i bruk. Kyrkans makt och möjlighet 

till påverkan i undervisningen var nu helt borta. (Anderssen, Dahlgren, Johannesson, 

Otterbeck, 2006, s. 122-125)   

 

      Religionsundervisningen hade utvecklats från ett subjektivt inifrånperspektiv till ett 

objektivt utifrånperspektiv. I och med det nya synsättet på undervisningen gavs det 

möjligheter att granska religioner utöver kristendomen, vilket ledde till att även andra 

religioner fick en plats i undervisningen. Vilket formulerades i ämnesplanen     

- Huvuddragen i kristendomens historia samt viktiga icke kristna religioner. 

När undervisningen tog upp ”icke kristna religioner” var det till en början etnocentriskt 

vinklat och tyngden i undervisningen lades på att beskriva skillnaderna mellan de olika 

religionerna. Det var i läroplanen för grundskolan 1969 (lgr-69) fokus lades på 

”livsfrågepedagogik”. Det centrala blev istället det gemensamma i religionerna. Existentiella 

frågor, de grundläggande problemen, så som hunger, svält och miljökatastrofer skulle 

diskuteras i undervisningen. Fokus lades på tonårsgruppen och etik & moral stod i fokus. 

Ämnet bytte även namn från kristendomskunskap till religionsvetenskap. Trots ett fokus på 

det gemensamma, var dock det kristna perspektivet centralt och bibelkunskap var fortfarande 

ett inslag i undervisningen som var av stor vikt. Emellertid skedde det förändringar i Europa 
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under 60 och 70-tal. Internationella kontakter och gemensamma idéströmningar i Västeuropa 

bidrog till likformighet i reformeringen av ämnet gällande fokusen på de gemensamma 

värdena.  

1980 kommer åter en ny läroplan för grundskolan. Undervisningen skulle nu utgå från och 

anknyta till elevernas egna livserfarenheter. Detta kan ses som en precisering av föregående 

läroplan. Dock läggs fokus mer på skolans fostrande roll. Utöver världsreligionerna skulle 

andra ”livsåskådningar” behandlas enligt ämnesplanerna. T.ex. marxism och humanism. 

(Anderssen, Dahlgren, Johannesson, Otterbeck, 2006, s. 131-135)   

 

2.2 Islams historia i Sverige 

I ovanstående kapitel redovisas den svenska religionsundervisningens historiska utveckling. I 

detta kapitel behandlas Islams plats i den svenska historien och den svenska skolans 

religionsundervisning. Hur har Islam integrerats, så väl som segregerats i den svenska skolan? 

Varför har islamofobin växt fram i dagens mångkulturella Sverige? Är Sverige ett 

”mångkulturellt” land eller är det fortfarande relativt homogent? 

      I Sverige vars totala befolkning beräknas till cirka 9 miljoner, finns det idag cirka 250,000 

– 350,000 muslimer. Det är ett antal som är relativt lågt i förhållande till resten av Europa. 

Trotts detta är det allt oftare det uttrycks hat och förakt gentemot muslimer och Islam i 

Sverige. De anses vara ”våldsamma, kvinnoförtryckande terrorister” och de ”hotar den 

Svenska demokratin och yttrandefriheten”. Dessa yttranden är en del av vardagen och dess 

frammarsch i landet blev ett faktum då Sverigedemokraterna togs sig in i riksdagen under 

valet 2010. Att förakta Islam är idag alltså något normaliserat. Men hur skulle folk idag 

reagera om en annan började tala om hur ”svarta” människor beter sig, eller om judarnas 

”girighet”? Många skulle lyfta på ögonbrynen och bli förvånade över det schablonmässiga, 

negativa och föraktade uttalandet.(Gardell, 2010, s. 9) 

 

2.2.1 Muslimsk invandring 

Under 1940-talet var endast 1 % av befolkningen födda utomlands, under 60-talet ökade det 

till 4 %, under 70-talet ökade det 7 %, under 90- talet ökade det till 9 % och i dagsläget (2007) 

är cirka 12 % av befolkningen födda utomlands. Det innebär att cirka 1,1 miljoner invånare av 

landets cirka nio miljoner är födda utomlands. Dessutom är gruppen andra generationens 

invandrare en växande skara och utgör cirka 900 000 av befolkningen. ( Ekberg, 2007, s. 7)  
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      Sveriges kontakt med islam och muslimer, kan delas upp i två perioder. En period före 

andra världskriget och en period efter. De som kom i kontakt med muslimer hade gjort det 

under utlandsresor, handel, krig eller diplomatiska uppdrag. Men för den stora skaran av 

befolkningen i Sverige var muslimer, innan andra världskriget, något främmande och okänt. 

Det var efter andra världskriget, som invandringen av en befolkning med muslimsk kultur 

strömmande in i landet. Den första muslimska föreningen bildades i Stockholm 1949 vid 

namn ”turk-islamföreningen i Sverige för religion och kultur”. Den växande skaran av 

muslimska invandrare uppgavs till cirka 10´000 1970. Exakta siffror över antal muslimska 

invandrare är svårt att ange då den sista tillåtna befolkningsräkningen genomfördes 1930. 

Faktorn vad en muslimsk tillhörighet inbegriper är svårdefinierat, påverkar även 

differentieringar i det angivna antalet. Dock beräknas antalet muslimer i Sverige idag vara 

cirka 350-400´000. (Sander, 2009, s. 481-482) 

     Invandringen efter andra världskriget kom i flertalet olika strömningar under tre större 

utmärkande perioder. Den muslimska invandring som kom till Europa under 1960-talet brukar 

oftast betecknas som arbetskraftsinvandring. Det var män som behövde försörja sina familjer i 

sina hemländer. De som kom under denna period togs emot med ett välkomnande då de 

ansågs vara en resurs för samhället. Invandringen kom från Turkiet och Jugoslavien och 

varade fram till 1973. Anledningen till varför invandringen upphörde 1973 var p.g.a. att nya 

regler trädde i kraft. De nya reglerna innebar att invandrare från utomnordiska länder behövde 

uppehållstillstånd, arbetstillstånd och ordnat med bostad innan de fick komma in i landet. Den 

andra perioden av invandring varade från 73 – 80. De kom hit som familje/återförenings- eller 

flyktingmigranter. Det var fruar och barn till de män som anlände under första 

invandringsperioden. Tredje perioden av invandring varade från 80-90 och utgjordes av 

politiska flyktingar från Iran, Irak, Palestina och turkiska Kurdistan. De anländande under 

denna period var främst från en välutbildad urban medelklass. Detta ledde till att den 

muslimska befolkningen i landet blev mer heterogen. Tidigare utgjordes invandringen av 

arbetarklassen som anlände under 73-80, nu tillfördes ytterligare en samhällsklass till den 

muslimska befolkningen.      

      De två grupper som invandrade under 73-90 påverkades av den då rådande situationen i 

landet däribland den försämrade ekonomin och arbetslösheten. Pga. dessa faktorer påverkade 

landets uppfattning av de som invandrade under denna period, de fick inte ett lika varmt 

välkomnande som den första vågens invandring. Att resurserna inte räckte till i landet fick 

stor påverkan på integreringsprocessen av andra och tredje vågens invandring. (Gardell, 2010, 

s. 8-9) 
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2.2.2 De muslimska federationernas etablering i Sverige 

Att kategorisera in människor utefter dess religiösa tro eller etniska tillhörighet är något av en 

utmaning, speciellt då det skall göras i Sverige, eftersom det enligt svensk lag är olagligt att 

registrera trostillhörighet. Tidigare i arbetet då antalet muslimer i Sverige har angivits har 

siffran 350 -400´000 angetts. Denna siffra finns det forskare i landet som går emot. De menar 

att en mer korrekt uppskattning är 200-250´000. En siffra de baserar på ”antalet invandrare 

från olika länder i relation till den procentuella andelen muslimer i respektive land”. Siffran 

350-400´000 är dock angiven efter muslimska riksorganisationers uppskattning. Sanningen 

ligger troligtvis någonstans i mitten ( Ouis, 2003, s. 77). Ytterligare svårigheter med att ange 

trostillhörighet ligger i den enskilda individens komplexitet. Vad har du själv för tillhörighet? 

Ur vems ögon tolkas du? Beroende på individens intersektionalitet blir svaret på dessa frågor 

olika för var gång dess sociala miljö skiftar. 

      En möjlig indelning av muslimer är att dela in dem i de två grupperna shia och 

sunnimuslimer. I Sverige speglar tillhörigheten till de två olika grupperingarna som råder i 

övriga världen, vilket är att 90 % tillhör sunniislam och de övriga tillhör shiaislam. Muslimer 

från de båda skolorna kan i sin tur tillhöra olika ”tolkningar” av islam, t.ex. sufismen. 

      Det var då den andra periodens (1973-80) muslimska invandrare kom till Sverige som 

behovet av att utöva religionen växte. De troende ville ha tillgång till; Islamiska institutioner, 

riktiga moskéer, koranskolor och samlingslokaler. Detta resulterade i att det 1973 stiftades 

Sveriges första nationella muslimska federation. ”Förenade islamiska församlingar i Sverige” 

(FIFS). Fyra år efter federationens uppkomst, hade den växt till åtta lokalförsamlingar med 

16000 medlemmar. I och med den tredje generationens invandring som anlände till Sverige 

(1980-90) medfördes en högre medelklass i det muslimska samfundet. Detta breddade det 

sociokulturella muslimska samfundet, vilket kan ses som en positiv påverkan, dock 

resulterade det i konflikter inom FIFS vilket ledde till att ytterligare en grupp skapades. 1982 

skapades SMUF ”Svenska muslimska förbundet” och 1984 skapades ytterligare en muslimsk 

federation vid namn ”Islamiska centerunionen”. 1988 hade dessa tre federationer sammanlagt 

68´000 medlemmar. Samma år skapades en federation vars syfte var att agera som en 

utåtriktande samorganisation. Den fick namnet ”Islamiska informationsföreningen” (IIF)
3
. 

Dess syfte var att sprida kunskap om muslimer och islam och för att motverka 

missuppfattningar och fördomar. 1990 bildades ”Sveriges muslimska råd” (SMR) i ett 

samarbete mellan FIFS och SMUFs medlemmar. Rådet arbetade med att driva igenom byggen 

                                                 
3
 I samband med IIFs uppkomst startades även den första svenska muslimska tidskriften ”salaam”.    
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av moskéer, skolor etc. och att fungera som kontakt med den svenska regeringen. (Gardell, 

2010, s. 8-9)                        

 

 

2.3 Islamofobins framväxt i Sverige    

Efter terrorattackerna på World trade center i USA 11/9 2001, har islamofobin i västvärlden 

eskalerat. Flertalet av de svenska muslimerna har sedan terrorattackerna känt sig 

diskriminerade och blivit offer för hetts. 7 % av muslimerna har blivit utsatta för fysiskt våld 

riktat mot dem enbart pga. deras etniska tillhörighet. Detta visar en undersökning genomförd 

av staten.
4
 

      Anledningen till islamofobins framväxt i Sverige grundar sig till viss del på medias 

vinkling av muslimer efter 2001. Dock är det fel att beskylla media för att vara den enda 

faktorn till islamofobins framväxt. Sverige är i dess egen befolknings ögon ett homogent land. 

Ett land vars enhetliga religiösa, etniska och kulturella tillhörighet är grunden till dess 

välgång. Det var när invandringen till landet intensifierades som landets välgång gick i stöpet.  

Då landets homogenitet luckrades upp.  Frågan är om bilden av Sverige som ett beständigt 

homogent land är en sanningsenlig bild, är Sverige verkligen svenskt? (Gardell, 2010, s. 23) 

      Sverige har, likt de flesta andra länder i världen, delvis uppkommit under 

folkvandringstiden, vilket inträffade ca 350 – 550 e.Kr. Men vilken är den bakomliggande 

faktorn till nidbilden av det homogena Sverige? En av anledningarna redovisas underliggande 

inunder rubriken, ”den svenska religionsundervisningens utveckling”. Skolgången är den 

period i livet där vi utvecklas på flertalet nivåer. Utöver den självklara kunskapsnivån, då 

elever lär sig att ett plus ett blir två, är även den sociala miljön den nivå som påverkar eleven. 

Skolan som institutionellt samhällsorgan, påverkar elevers uppfattning av världen i allra 

högsta grad. Den livsförståelse elever skaffar sig under skolgången, läggs som grund för 

individens kvarstående sociokulturella liv (Osbeck, 2006, s. 367). I skolan integreras eleven 

för första gången i sitt liv med andra individer än de signifikanta andra i familjen. Då elever 

lär sig om andra elever utifrån sin ”egen” religion, är det ett faktum att dessa barn kommer 

fortsätta se på ”andra” religioner med ett utifrånperspektiv där dess egen religion är normativ 

och ”korrekt”. Dagens religionsundervisning främjar kunskap från andra religioner. Lära sig 

av andra religioner är ett viktigt inslag i dagens undervisning. Dock, vilket tidigare kapitel 

visar, har utbildningen inte alltid främjat av-perspektivet. Den äldre generationens lärare i 

                                                 
4
 undersökningen beskrivs genomgående i kapitlet ”tidigare forskning”. 
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dagens skola, 40-talisterna, är skolade i ett utifrån perspektiv. De har skolats i 

kristendomskunskap genom katekesrabblande. Självklart har den äldre generationen 

utvecklats i samtakt med samhällets utveckling, men att ett etnocentriskt förhållningssätt till 

”de andra” kvarstår till viss del, är ett faktum. Emellertid ställs frågan; är religion relevant i 

dagens sekulariserade Sverige? Är religionstillhörighet viktigt för Svensken?              

  

2.4 Sekulariseringsprocessen 

Att religion och religiositet är av stor vikt för samhället, är den större skalan av samhälls- och 

beteendevetare idag överens om. Det har dock existerat åsikter och tankar parallellt med 

synen på religion som positiv. Dessa menar att religionen är på väg att dö ut och anser 

religion vara ”ett opium för folket”, (Marx). Det var stora dåtida tänkare, filosofer och 

vetenskapsmän som Nietzsche (1884-1900), Marx (1818-83) och Freud (1856-1939) som 

förutspådde religionernas död och en framtida genomgripande sekularisering. Frågan är om 

deras profetior blev sanning?  

      Definitionen av begreppet ”sekularisering” har diskuterats. Det myntades av Max Weber 

(1864-1920). Dock blev begreppet inte populärt förrän cirka 1950. En av de definitioner som 

ger begreppet rättvisa, trots dess komplexa betydelse, är; 

 

”Det råder ett relativt direkt samband mellan den ekonomiska-materiella samhällsutvecklingen och utvecklingen 

i samhällets religiösa – och andra ideologiska – sektorer; Ju mer ett samhälle moderniseras och upplyses, desto 

mer tilltar den objektiva såväl som den subjektiva sekulariseringen; religionens inflytande över samhällets 

institutioner såväl som över dess medlemmars medvetande minskar successivt.” 

(Sander, 2009 s. 71) 

      

År 2000 gick den svenska kyrkan ur staten vilket var ännu ett steg i den 

sekulariseringsprocess som pågått i Sverige sedan andra halvan av nittiotalet. Sverige 

tillsammans med de övriga nordiska länderna, främst Danmark, går i spetsen för att vara 

bland de mest sekulariserade länderna i världen. Dock är det viktigt att poängtera att 

sekulariseringen inte innebär att folk ”tror” i mindre utsträckning, utan att människors 

religiositet istället präglas av mångfald. Religion får fler yttryck och inriktningar. 

Religionstillhörighet i dagens Sverige är inget krav. Tidigare var det en självklarhet att vara 

kristen. Idag ”plockar man från smörgåsbordet”. d.v.s. att istället för att lägga tyngdpunkten 

på en specifik religion, tar man de bitar ur de religioner som för ”stunden” passar in i 
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sammanhanget. Idag är det inte ovanligt att ha en Buddha staty stående i vardagsrummet och 

ett krucifix hängandes över sänggaveln. (Svanberg & Westerlund, s. 32)   

   Men om samhället är sekulariserat, hur skall då skolan positionera sig?  Idag skall ämnet, 

utöver kunskaper om tro och religion, även beröra livsåskådningar och etiska och existentiella 

frågor. I dessa ”kategorier” står kunskapen och förståelsen för andra människor centraliserat. 

Den kunskap eleverna skall skaffa sig i de ovanstående punkterna, gör de genom att lära: i, 

om och av religioner. Ser dagens religionsundervisning ut som den gör, pga. den 

sekulariseringsprocess som skett i det svenska samhället? 

 

2.5 EU och den svenska statens granskning av Islamofobins spridning   

Under samma period som 11/9 inträffade startades ett projekt upp inom EU vars syfte var att 

analysera förhållandena mellan den, i det svenska fallet, den svenska staten och de muslimska 

grupperna i landet. Efter attackerna mot USA inträffat ökade även projektets betydelse. 

Projektets främsta syfte blev istället att undersöka hur de svenska muslimernas uppfattning av 

dem förändrats efter attackerna. För att få svar på undersökning utfördes intervjuer av svenska 

muslimer och svenska muslimska ledare, med fokus främst på de stora moskéerna i Göteborg 

och Stockholm. 450 stycken frågeformulär delades ut, 176 stycken av dem besvarades och 

återlämnades. 109 av de som besvarade frågorna var män och 67 av dem var kvinnor. En av 

de frågor som ställdes till deltagarna var: ”Tror du att diskrimineringen gentemot muslimer 

har ökat eller minskat sedan terrorattackerna 11/9?”.  91 % av de 167 svarade att 

diskrimineringen har ökat i stor skala, eller något ökat i stor skala.(se fotnot för korrekt 

engelsk översättning)
5
 

När de medverkande i undersökningen fick frågan: ”Har du själv blivit utsatt för någon form 

av diskriminering? Svarade: 

44 % Jag har blivit utsatt för diskriminerande uttalanden rörande Islam och muslimer. 

45 % Folk har skrikit nedvärderande efter mig, liknande ”bin Laden, terrorist, åk hem”. 

7 % Jag har blivit utsatt för fysiskt våld pga. min muslimska tillhörighet.  

Antal inkomna svar i frågan var fler än 176 stycken då flera av de deltagande kryssade i fler 

alternativ än ett.  

      Muslimerna i Sverige drabbades hårt av islamofobin då den eskalerade efter 

terrorattackerna 11/9. Dock var inte allt av ondo. Medias uppmärksammande av händelserna 

gav de svenska muslimerna större utrymme i media. De fick nu en möjlighet att föra sin egen 

                                                 
5
 To a much greater degree – 48% to a somewhat greater degree – 43% 
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talan i debattprogram etc.  Föreningen ”unga svenska muslimer” och andra muslimska 

föreningar har arbetat hårt med att förtydliga den felaktiga bilden av Islam som uppstått efter 

attackerna; det var inte en attack utförd av Islam, utan en attack utförd av terrorister. Trots att 

det muslimska samhället i Sverige har fått en större plats i medias diskussion om terrorn och 

Islam, verkar det som de övriga i samhället inte lyssnar och tar till sig deras åsikter.
 6

      

 

2.6 Sammanfattning  

Religionskunskapsämnet har under det senaste århundradet genomgått omfattande 

förändringar. I dess nuvarande position är det ett ämne vars nödvändighet är ifrågasatt. 

Behöver ett sekulariserat land religionsundervisning? Att åsikterna i frågan skiljer sig markant 

från generation till generation är ett faktum som konstateras då en tillbakablick på ämnet görs. 

Då invandringen från muslimska länder ökar, ökar även behovet av att utöva Islam. Den 

svenska kyrkans betydelse i samhället avtar medan antalet anhängare till Islam ökar och det 

byggs nya moskéer i landet. Islams framväxt väcker oro vilket har lett till att islamofobin 

bland landets befolkning har ökat, vilket i sin tur har lett till att landets muslimska befolkning 

känner sig diskriminerade och lever i en otrygg tillvaro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 (Göran Larsson tidningsartikel The impact of global conflicts on local contexts: Muslims in Sweden after 9/11 

– the rise of Islamophobia, or new possibilities? Volume 16, Issue 1, 2005  

länk: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0959641052000313228. 
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3. Forskningsöversikt & teoretisk ram 

3.1 Forskningsöversikt 

Forskningsfältet inom humaniora och religionsvetenskap som berör integrerings och 

segregeringsfrågor av muslimska grupper i Sverige har ökat parallellt med invandringen till 

landet. Regeringsuppdrag har genomförts med syfte att öka förståelsen av t.ex. islamofobins 

spridning, undersökningar av skolans integreringsroll är flertaliga och böcker om islam finns i 

hyllmetrar. Trots detta är det ett forskningsfält som har en stor mängd kunskap kvar att vinna. 

I detta kapitel redovisas ett axplock av de böcker, regeringsuppdrag och artiklar som är 

relevanta och som ger en översiktlig bild av det aktuella forskningsfältet. Även om de 

nedanstående redovisade böcker, artiklar etc. enbart berör denna uppsats frågeställning i dess 

periferi, är de relevanta för forskningsöversiktens helhetsperspektiv. Dock väljs den kontenta i 

dem ut som relaterar till denna uppsats syfte. Förutom de nedanstående titlar finns relevant 

litteratur i referenslistan som redovisas i slutet av uppsatsen.  

 

3.1.1 Islamsk utbildning i Sverige 

I sin avhandling Teaching Islam – Islamic Education in Sweden, 2010 har Jenny Berglund 

undersökt hur islamsk religionsundervisning förmedlas i de muslimska friskolorna. Hur skiljer 

sig religionsundervisningen i de muslimska friskolorna från undervisningen i den statliga 

skolan? Vad finns det för likheter och olikheter? Tre olika skolor har undersökts och 

analyserats. Det hon har undersökt är de extra timmar i islamlära som lagts till i elevernas 

schema. Antalet lektionstimmar i veckan varierar från en till tre timmar. Genom 

klassrumsobservationer och lärarintervjuer tar hon in kunskap för att svara på sina 

frågeställningar.   

      1993 öppnades den första muslimska friskolan i Malmö. Sedan dess har sexton stycken 

friskolor öppnats. Nio av dessa friskolor räknas som ”muslimska” av skolnämnden. De övriga 

sju klassas som ”svensk-arabiska skolor. Antalet elever i dessa skolor varierar från 20 till 250 

stycken. Antalet kristna friskolor i Sverige uppges vara 54 stycken. 

      Berglund studie visar hur friskolorna förhåller sig religionsundervisning, hur de med hjälp 

av bild och sång förmedlar koranens budskap, lär sig om muslimsk historia och koranens 

budskap.  

      Då lärarna som blivit intervjuade i studien fick frågan vad de ansåg vara utbildningens 

syfte, svarade de att de ger eleverna möjligheterna till att bli en så god muslim som möjligt i 

det svenska samhället.  
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3.1.2 Ungdomars attityder till Islam   

Jonas Otterbeck är en av många framstående svenska islamforskare. Tyngdpunkten i hans 

forskning ligger på vad som sker i Sverige bland muslimerna i landet. 

      På uppdrag av ”forum för levande historia” har Jonas Otterbeck tillsammans med Pieter 

Bevelander skrivit rapporten ”islamofobi – en studie av begreppet, ungdomars attityder och 

unga muslimers utsatthet, 2006. I rapporten diskuteras begreppet ”islamofobi”, vilket 

myntades för första gången 1918 på franska, men har sedan dess inte använts i något större 

sammanhang. Det var först då den brittiska tankesmedjan Runnymede Trust publicerade en 

rapport ”islamophobia – an challenge to us all” 1997 som begreppet populariserades på nytt. 

Begreppets betydelse är idag omdiskuterat och i rapporten redogör Otterbeck för ett flertal 

olika definitioner. En av dessa definitioner är den svenska forskaren Åke Sanders 

begreppsförklaring, vilket lyder: 

 

”Varje handling eller händelse som uppfattas som islamofobisk (dvs. en handling som diskriminerar, kränker 

eller förolämpar en muslim eller ett föremål eller en artefakt som associeras till islam) av ett offer eller någon 

annan person” 

 

I rapportens andra del: ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet, har Otterbeck med 

hjälp av enkätundersökningar, tagit reda ungdomars inställning till muslimer samt muslimers 

utsatthet för antisocialt beteende. I tabeller och diagram redovisas undersökningens resultat. 

Totalt har 10´599 ungdomar från den senare delen av grundskolan samt gymnasiet svarat på 

enkätundersökningens frågor. Av de som svarat på undersökningen angav 5,5 % sig vara 

muslimer. Undersökningen visade bl.a. att de som uppvisar hög intolerans gentemot muslimer 

har ofta följande kännetecken: 

• låg utbildning och social klass hos föräldrar 

 

• vissa individuella och känslomässiga faktorer 

som rastlöshet, aggressivitet och bristande 

empati (men däremot inte nervösa besvär) 

 

• dåliga skolprestationer och skolanpassning 

 

• vissa typer av problematiska familjeförhållanden 

som låg vetskap hos föräldrar om den unges 

umgängesvanor 

 

• stereotypa genusnormer 

 

• känslor av samhälleligt utanförskap 

(islamofobi – en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet, 2006, s. 41) 
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3.1.3 Vidare läsning inom forskningsfältet  

För vidare läsning inom forskningsfältet finns flertalet webbsidor att vända sig till för tips om 

läsning av rapporter, tidsskrifter, doktorsavhandlingar, kurser, projekt etc. Immigrant institutet 

är en ideell organisation med uppgift att vara ett kunskaps- och dokumentationscentrum om 

invandrare, flyktingar och rasism. institutet grundades 1973. På deras hemsida www.immi.se 

rapporteras det ständigt in nya doktorsavhandlingar och annan relevant media inom ämnet. På 

webbsidan finns även rikets lagar som är relevanta för migrations frågor t.ex. 

Diskrimineringslagen:  

4 § I denna lag avses med diskriminering 

1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har 

behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

 

För att motverka att diskrimineringsnämnden behöver tillämpas finns ”Forum för levande 

historia” som är en statlig myndighet och som ligger inom kulturdepartementets finansiering. 

Forumet arbetar för att skapa demokrati, tolerans och respekt för mänskliga rättigheter. På 

uppdrag av forumet har flertalet rapporter arbetats fram. T.ex. den ovannämnda rapporten av 

J. Otterbeck. Utöver denne finns t.ex. Den mångtydiga intoleransen - En studie av 

gymnasieungdomars attityder till utsatta grupper i samhället. 2009/10. Denna och flera andra 

rapporter finns på www.levandehistoria.se  

 

3.2 Teoretisk ram 

Studiens syfte är att framföra de upplevelser de muslimska ungdomarna som deltar i studien 

har, eller har haft av den svenska skolan och dess religionsundervisning. Anledningen till 

varför uppsatsen fått detta specifika syfte, är pga. den utsatthet Islam och muslimer har levt 

under, i Sverige och i andra delar av världen allt sedan utvandringen från de regioner i världen 

vars kultur och statsskick grundar sig på Islamsk tro, och vars befolkning i högst utsträckning 

är muslimer, har ökat. Lämpligast teoretiska infallsvinkel att angripa studiens frågeställning 

med är, postkolonial teori. 

http://www.immi.se/
http://www.levandehistoria.se/


20 

 

Den postkoloniala teorin
7
undersöker hur bl.a. det upplysta och moderna västerlandet förhåller 

sig till österlandet. Genom att beskriva t.ex. mellanöstern som ett ålderdomligt U-land. 

Genom att västerlandet framställer sig själva som moderna och upplysta förstärks bilden av 

väst som ”de goda” medan klyftan till öst ”de efterblivna” ökar. Edward Said
8
 för i sin bok 

”orientalismen” en diskussion av förhållningssättet ”vi och dem”. Begreppet syftar till det 

etnocentriska förhållningssätt västerlandet har gentemot österlandet. Dessa begrepp och 

förhållningssätt utgör grunden i den postkoloniala teorin. Idag är teorin tvärvetenskaplig och 

infallsvinklarna många. En grundläggande faktor inom teorin är att analysera likheter i 

människors möten med varandra. Negativa så väl som positiva. (Brömssen, s. 24-25) 

Motsvarigheten till begreppet orientalism, är occidentalism, vilket innefattar de stereotypa 

förhållningssätt österlandet har av väst. Då väst ser på öst som föråldrat och efterblivet, ser 

österlandet på väst som egocentrisk och självförnekande. (Fazlhashemi, s. 56) De ”positiva” 

förhållningssätten gentemot varandra är att väst ser på orienten som exotiskt. Det är bara att 

slå upp en resekatalog och titta på bilderna för att få en bild av vad vi trånar efter i den 

muslimska världens kultur. Hennatatuerade kvinnor från sagor ur ”tusen och en natt” dansar 

magdans under halvmånen, upplev Sahara i sällskap med beduinstammarna och vakna till 

bönetornens utrop. Detta är den bild av öst, vars framställning är något positivare, samtidigt 

finns vinklingen av vi och dem kvar i denne vinkling så väl som den negativa. (Matthis, 2005, 

s. 56, 87) 

      Då öst framhäver västerlandet ur en positiv synvinkel, kallar de väst för framtiden. En 

framtid som styrs av funktionella demokratiska politiska system. Där den mänskliga 

rättigheten är okränkbar. Allt är frid och fröjd och människorna är glada, blonda och vackra.                       

Den postkoloniala teorins syfte är bl.a. att framhäva stereotypa bilder, för att kunna 

dekonstruera dem och visa på att de är felaktigt grundade. Genom att framställa den enskilda 

individens upplevelser, förtydligas dess personlighet och attityder och en mer sanningsenlig 

bild av personen ges, vilket förhoppningsvis leder detta till att den stereotypa bilden som 

baserats på ”vi och dem” tänkande bryts ned och att åsikter likt de Otterbeck redovisar för i 

ovanstående kapitel upphör att vinna mark.   

 

 

 

                                                 
7
 Eller postkolonialismen.     

8
 Postkolonialismens grundare. 
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4. Metod 

4.1 Intervjumetod  

För att besvara studiens frågeställningar, har kvalitativa individuella forskningsintervjuer 

genomförts. Totalt har sex stycken intervjuer genomförts, vilket är det antal som varit 

nödvändigt för att finna empirisk evaluering, då en tematisering har möjliggjorts i dessa 

intervjuer. T.ex. ”skolans institutionella påverkan på integreringsprocessen”. (Backam, s. 40-

41) 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av mikrofon och ett röstinspelningsprogram
9
. De har 

analyserats och därefter har det utförts transkribering på de utvalda avsnitt som burit vikt för 

arbetet. Dessa avsnitt redovisas i arbetets resultat del i form av citatutdrag från intervjuerna.  

      De etiska riktlinjer intervjuerna förhåller sig till är vetenskapsrådets angivelser, vilket är 

följande:
10

 

Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. 

Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem. 

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

 

4.2 Urval av informanter 

Under ett studiebesök vid en moské belägen i Mellansverige, 11-10-22, hölls ett samtal 

mellan Universitetets religionsvetenskapsstudenter och stadens unga muslimers ordförande. 

Två av universitetets lärare deltog även i studiebesöket, samt de praktiserande muslimer som 

var närvarande i moskén under studiebesöket. I samband med detta studiebesök kontaktade 

jag stadens unga muslimers ordförande och klargjorde för honom studiens syfte. Genom 

ordförande kom jag i kontakt med fem av föreningens medlemmar och utbytte nummer med 

                                                 
9
 Inspelningsprogrammet heter ”goldwave” (finns gratis nedladdning av programmet.)  

10
 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 



22 

 

dem. Dock dröjde det två veckor innan kontakten togs upp med dem på nytt, vilket då gjordes 

via sms. Anledningen till dröjsmålet var p.g.a. relevant förarbete inför uppsatsen. Då jag väl 

kontaktade dem, var det en av de fem som ställde upp på intervju. Efter första intervjun, fick 

jag nya kontakter då jag frågade om personen möjligtvis kände någon den kunde tänka sig 

ställa upp på en intervju. Nästa informant gav en ny kontakt som i sin tur gav en ny kontakt. 

På detta vis fortskred informantkontakterna.  

      Förhoppningarna inför studien var att i första hand att intervjua fem manliga informanter 

samt fem kvinnliga. Dock intervjuades uteslutande manliga informanter. Inför studien söktes 

de deltagare på annat håll, utan något resultat.          

 

4.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes i ett mindre samlingsrum inne i moskén.   

Inför intervjuerna har informanterna fått en förklaring av studiens frågeställning och syfte. 

Detta har gjorts med förhoppning om att de tänker över frågeställningen innan intervjun för 

att kunna ge ett så gott svar som möjligt. Dessutom har vetenskapsrådets etiska riktlinjer 

redovisats för informanterna innan intervjuerna börjat spelas in. Inspelningarna finns 

tillgängliga för den som vill lyssna på dem. För att få tillgång till dem kontakta mig via de 

kontaktuppgifter som finns längst bak i arbetet.   

      Intervjuerna har inletts med öppna frågor där syftet varit att skapa en personlig kontakt 

med informanten. t.ex. vad heter du? hur länge har du bott i Sverige? Därefter har spåret letts 

in på uppföljningsfrågor. t.ex. vad tyckte du om Sverige då du först kom hit? etc. och för att 

hålla samtalet konsekvent har strukturella frågor nyttjats. Detta för att vägleda informanterna 

genom intervjun då det t.ex. uppstått tystnad eller då samtalsämnet uttömts. Frågorna har 

anpassats utefter intervjusituationen och informanternas välmående har kommit i första hand. 

(Kvale, s. 78, 151)  
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4.4 Deltagare 

 

Namn Ålder, kön Födelsenation Intervjudatum/ 

Intervjulängd 

    

Rebwar  18 år, man Irak 11-11-14, 32 min 

Abdur-Rahmaan 24 år, man Iran 11-11-16, 36 min 

Abdullah 18 år, man Irak 11-11-23, 33 min 

Khalid 25 år, man Irak 11-11-24, 57 min 

Moey 18 år, man Irak 11-11-24, 43 min 

Soro 18 år, man Kurdistan 11-11-25, 33 min 

 

4.5 Metodkritik 

Då det kommer till valet av frågor under intervjuerna, är det omstritt hur vidare det är bäst att 

använda sig av strukturerade eller ostrukturerade frågor. Denna studie är baserad på 

ostrukturerade frågor, eller så kallade ”öppna” frågor. d.v.s. att intervjuerna ej följer ett strikt 

frågeformulär utan, frågorna anpassas efter vad informanten väljer att diskutera om. Fördelen 

med strukturerade frågor är att det lättare går att finna jämförbara variabler i intervjuresultatet. 

T.ex. – på fråga 1 svarade Khalid att…, medan Soro svarade det här på samma fråga. Det 

skapar större möjlighet till validitet med strukturerade frågor än vad det gör då man använder 

sig av öppna frågor. De öppna frågorna kan även resultera i ostrukturerade svar. Dock är 

fördelen med öppna frågor att resultatet blir mer djupgående än vad resultaten i de strukturella 

frågorna är, vilket kan resultera i styrda svar. De öppna frågorna resulterar även i originalitet 

där attityder och åsikter är mer framträdande. (Gillham, 2005, s. 45)  

      Det var svårt att finna deltagare till studien, vilket resulterar i att studien baseras på 

informanter från en och samma moskéförsamlings åsikter. Önskvärt hade varit att komma i 

kontakt med andra församlingar, vilket hade resulterat i ett större omfång av informanter. 

Eftersom det var svårt att finna deltagare till studien, innebar det att de sex intervjuer som 

genomförts används i studien. Intervjuerna hade genomförts med större erfarenhet om test 

intervjuer genomförts. 

      Informanterna i studien blev förberedda på ämnesområdet en dag innan intervjun 

genomfördes. Detta gav dem tid till förberedelse, vilket kan å ena sidan innebära att 
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informanterna ges tid till att tänka över sina åsikter i ämnet, men å andra sidan hade svaren 

kunnat bli mer spontana och ärliga om de inte fått tid till förberedelse.  

Avsaknaden av kvinnliga informanter i studien påverkar resultatet. En jämn könsfördelning är 

önskvärt för att uppnå bästa resultat. Det hade varit lämpligt att få t.ex. debatten om slöjan i 

skolan representerad av kvinnliga muslimska ungdomar.           

      Det faktum att samtliga av deltagarna i studien är praktiserande muslimer innebär att 

andra ”icke – troende” muslimers åsikter inte blir representerade i studien. Deltagarnas 

födelseår spänner över perioden 1986-93, vilket innebär att det enbart är det skolsystem och 

regeringsstyre som är aktuellt under åren 1993-2011 som kan granskas. Tänkvärt är även att 

det enbart är de muslimska ungdomarnas åsikter som representeras. De personer och system 

som blir kritiserade i studien får ej möjligheten att representera sig själva i studien. Sett ur 

informanternas sida, kan det stundtals uppfattas att de positionerar sig mot eller för Sverige 

och ”svenskar”, då skall icke glömmas att de ombes att förhålla sig på detta vis då studiens 

frågeställning kräver det av dem. Resultatet kan enbart tolkas stå som representativt för de 

individer studien baseras på. d.v.s. individnivån (mikro). Resultatet är varken representativt 

för den muslimska församling som informanterna tillhör, eller Sveriges muslimska 

befolkning.        
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5. Resultat 

I resultatdelen redovisas kontentan i de sex intervjuer som studien baseras på. Utefter vad 

informanterna valt att diskutera, har gemensamma teman i de sex intervjuerna valts ut. Även 

om samtliga informanter diskuterat ett och samma specifika tema, kommer enbart två till tre 

intervjuers resultat diskuteras under ett tema. Detta pga. att informanternas diskussioner är 

varandra lika och resulterar i mer eller mindre identiska svar. Varje tema inleds med en 

personskiss av en deltagare vars intervjuresultat varit mest karaktäristiskt för det valda temat. 

Personskisserna har som syfte att skapa en uppfattning av informanten. Se till att läsaren får 

en bild av den intervjuade för att kunna relatera resultatet till dess personlighet. Under ett 

tema redovisas undertitlar till det temat. Då intervjun transkriberas, skrivs det Jag säger med 

”int-” och det den intervjuade säger med personens begynnelse bokstav i dess pseudonym. 

Resultatet analyseras i det avslutande diskussionskapitlet.          

          

5.1 Att läsa om andra religioner 

 

Rebwar 

Rebwar kom till Sverige 1993. Han var enbart en månad gammal då han tillsammans med sin 

familj kom från Irak till Sverige. Eftersom han var så liten minns han ingenting från tiden i 

Irak. De fick hjälp av FN då de skulle ta sig från deras hemland. Det var inte säkert där. Det 

var pga. Saddam Hussein regimen som de var tvungna att fly. Eftersom Rebwar inte minns 

någonting från tiden i Irak pratar vi istället om området han bor i och har bott i under större 

delen av hans liv. När jag frågar om han trivs förklarar han att han trivs bra nu, men att det 

inte alltid varit ett bra område. Förr var det mycket bråk i området och vanligt att folk 

krossade fönster och gjorde andra dumma saker. Han förklarar för mig att det är bra i området 

nu, men att det har kvar ett dåligt ryckte, vilket är synd. När jag frågar honom om han kände 

till vilka det var som betedde sig illa i området då det var mycket bråk, berättar han för mig att 

han kände dem. En bit in i intervjun berättar han för mig att han var en av de där ”dåliga”. 

Han förklarar att många av de som var dåliga då kommer hit till moskén. ”de har varit dåliga 

innan, men det är här de börjar bli bra”. Rebwar började själv praktisera Islam och söka 

kunskap för ungefär två år sedan. Tidigare tyckte han att religion var något som var 

gammalmodigt och tråkigt. Rebwar går nu i gymnasiet och har ännu inte läst religionskunskap 

i gymnasiet. Det blir första gången han undervisas i ämnet som praktiserande muslim. När jag 

frågar honom hur han kommer förhålla sig till religionskunskapen nästa termin, svarar han… 
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Int – Hur kommer det vara att ha religionsundervisning i nästa termin, Kommer du läsa om 

t.ex. kristendom och judendom? 

R – Ja, självklart, det kommer jag att göra, men om de berättar något fel, då får jag väl rätta 

dem.  

Int- Är det bra att det finns religionsundervisning i skolan? 

R – Ja det är bra.  

 

När jag frågar Rebwar hur det kommer sig att han började praktisera Islam berättar han att 

han besökte en moské och började be, då kände han en värme i hjärtat. 

R – Då började jag söka och då visste jag. Jag har läst bibeln också, det tar ingenting. Men vi 

muslimer vi förnekar ju inte, alltså den första bibeln den finns ju inte kvar, för att människan 

har rört i den. Så vi får inte förneka Jesus eller Moses. Om vi förnekar dem då är vi ute ur 

Islam. Så vi måste tro på alla profeter och deras skrifter. Men inte de skrifterna de har idag. 

För de har de ändrat i.  

 

Int – Ska man fortsätta ha religionskunskap i skolan? 

R – Ja, det är bra, de flesta är ju ateister och så. Men de går inte så bra in i religionerna. De 

måste söka mer kunskap. Det gäller alla religioner.    

 

5.2 Islam i jämförelse med de övriga världsreligionerna 

Rebwars åsikter speglar den inställning samtliga deltagare i undersökningen har till att läsa 

om andra religioner. Det är något positivt att söka kunskap om de övriga världsreligionerna, 

och många av deltagarna har god kunskap i dem. Dock reflekterar de mest över skillnader och 

likheter mellan Kristendom och Islam framför de övriga världsreligionerna. De flesta av 

deltagarna anger de vetenskapliga bevis som finns på gudsexistens i koranen vara anledningen 

till varför de tror på Islam och inte någon av de övriga abrahamitiska religionerna. Ingen av 

dem anser sig ha blivit tvingad till att tro. Det har varit ett eget val de gjort. När jag frågar 

dem om de tycker det är viktigt att förklara likheterna mellan religionerna, svarar samtliga att 

det är positivt att förklara de abrahamitiska religionernas ursprung och dess likheter. Detta 

håller Khalid med om men poängterar trotts allt att det är viktigt att förklara varför de skiljer 

sig åt.  
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 Int - Tycker du att det hade varit något bra att man i skolans religionsundervisning visar 

samband mellan religionerna?  

K – Skillnaderna är så pass stora idag att de borde skiljas isär, för visst, man har gemensamt 

patriarkerna, men förändringarna har varit så pass stora i de andra religionerna att de har 

avvikit från de originalen, dokumenten, skrifterna de har fått. Vi en gång egentligen en 

religion, men de har avvikit så mycket att man inte kan säga att vi är en religion idag, för det 

är vi inte. 

 

Khalid är noga med att påpeka kristendomens avvikelse från den monoteistiska tron. Flertalet 

gånger under intervjun återkommer vi till denna debatt.  

 

K – Jag tror det är i tredje mosebok som Jesus blir tillfrågad. ”när kommer sista timmen?” 

Han säger ”jag vet inte, endast fadern vet”. Han säger fadern. Då kallar man honom fadern 

istället. Och det är lite konstigt.  

 

5.3 Hur framställs Islam i undervisningen?  

 

Khalid  

Khalid kom till Sverige under sensommaren -97. Han var tio år gammal då han kom till 

Sverige för första gången. Han flydde från Irak tillsammans med sin familj. När jag frågar 

vart från han kommer berättar han för mig att han är kurd och likt många av de andra som 

kommer till den moské intervjuerna genomförts i, kommer han från ett och samma 

flyktingsläger i Irak.  Khalid har många minnen från kriget. När jag frågar honom om det är 

något specifikt minne från kriget han vill dela med sig av, berättar han om all den propaganda 

de visade på tv. De visade bland annat filmer på när de avrättade människor. Han visste dock 

att de visade det där bara för att skrämma folket. Men det gällde att ligga på en låg nivå, att 

inte sticka ut, för om man gjorde det kunde det bli problem. Trotts den sista tiden i 

flyktinglägret, som var mindre behaglig, är minnena från hemlandet övervägande goda. Han 

berättar för mig hur han, tillskillnad från många andra, faktiskt fick chansen och möjligheten 

att gå i en koranskola då han var liten. Han jämför skolan med den svenska kristna 

konfirmationsskolan. När han bara var tio år gammal kunde han läsa och förstå arabiska och 

idag är Khalid lärare för de barn som går i den koranskola de har anordnat i moskén. Han är 

utbildad samhällsvetare och studerar för att ta sin andra examen, vilket han snart gör i 
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statsvetenskap. Khalid och hans familj har alltid varit praktiserande muslimer. När jag frågar 

honom om han minns när han läste religion för första gången i Sverige, blickar han ut i 

rummet, funderar och svarar… 

K – Högstadiet och gymnasiet. I gymnasiet läste jag religion A och B. Jag gick ut -03, tror 

jag, jag funderar på när elfte september inträffade. För efter det hänt så ändrades nog bilden 

av Islam lite. Det var inte så att de snackade illa om Islam, men när det kom till Hindusim och 

andra religioner sken de du. Det var lite mer skepsis inför Islam.  

 

Khalid berättar för mig att när han läste religion i gymnasiet, läste de Kristendom under två 

månader. Islam läste de enbart under fyra veckor.  

K – Vi bläddrade bara i bibeln i två månader.  

När jag frågar honom om den lärare han hade i gymnasiet och den bilden av Islam läraren 

förmedlade, berättar Khalid att han stundtals var mindre nöjd med läraren för att… 

K – Han tog upp medias bild av Islam, men han sa aldrig att det var fel. Bara att de var sura 

och inte kunde behärska sig. Vi hade en lärare som var pastor. Jag var faktiskt arg inombords, 

han frågade mig mycket, han sa saker om Islam som var helt fel, jag rättade honom ett par 

gånger, han frågade mig ofta och mycket, men när vi läste om Kristendom, frågade han dem 

om Kristendom? Nej.   

Vi diskuterar annat under ett tag, för att senare i intervjun återkomma till ämnet. 

Int – Vad hade man kunnat önska sig mer av utbildningen?  

Det hade varit bra att ha längre än fyra veckor. Ta upp det media visar om Islam Vad är rätt 

och fel av det de visar av Islam? 

 

Abdur - Rahmaan är likt Khalid, en av de som hjälper till i moskén. Han brukar hålla i den 

svenska delen av fredagsbönen, efter det att imamen har läst upp den på arabiska. Abdur 

upplever att skildringen av Islam i skolan är vad han väljer att kalla ”platt” och ”torr”. 

A – Religionerna gavs en torr beskrivning. Mycket fakta, men de gick inte på djupet. Det 

gällde alla religioner.  

När Abdur får frågan om han tycker det är viktig att visa sambandet mellan religionerna 

svarar han… 

A – Vi fick inte lära oss det i skolan. Det hade varit anmärkningsvärt att nämna att muslimer 

tror på alla profeter som nämns i bibeln. Till och med Jesus. Och att man kollar på deras 

centrala lära. Alla profeter säger samma sak. Att det bara finns en Gud. Det är en viktig sak att 

få fram. Det blir som en röd tråd. 
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5.4 Felcitering 

  

Moey 

Moey har bott i Sverige i elva år. Han kom till landet då han var sju år gammal. Han och hans 

familj kommer från norra Irak. Då det började bli oroligt och svårt att leva i hemlandet, åkte 

pappan i familjen till Sverige. Det tog två och ett halvt år innan Moey tillsammans med sin 

mor och storebror kom till Sverige för att återförenas med sin pappa. När de kom till Sverige 

kommer han ihåg att det snöade. Det var väldigt roligt, för han hade aldrig sett snö tidigare. 

Bara på bergstopparna hemma i Irak. Trotts att det var spännande att komma till ett nytt land 

minns han att han var besviken. Han tror det var för att hemma i Irak hade de berättat om 

Sverige som det var världens häftigaste och modernaste land. De överdrev ganska mycket. 

När Moey började i skolan tyckte han att det var jobbigt att han inte kunde språket. Det gjorde 

att man halkade efter och fick gå om en klass. Idag studerar Moey på naturprogrammet i 

gymnasiet och förhoppningsvis kommer han in på universitet där han vill studera till 

byggnadsingenjör.    

      I samtliga intervjuer nämner informanterna att de varit med om att de hört eller sett 

koranen blivit felciterad. Detta då ett textstycke tagits från dess kontext. Då Moey gick i åttan 

eller sjuan, minns han att religionsläraren hade tagit en mening ur dess kontext… 

M – Det händer vanligt idag att man tar en mening ur dess kontext. Man lägger till en massa 

annat, sen ändrar man syftet med meningen. Jag kommer ihåg när hon sa att folk t.ex. gick dit 

när profeten svettades, med en flaska. Sedan la de svetten i flaskan och använde som parfym. 

Jag skrattade åt det så mycket. Vart har du fått det ifrån? Det är ingenting som stämmer. Men 

det är ingen som kan allting. Därför frågade jag några lärda. De skrattade också.  

 

5.5 Religionsläraren 

Khalid tyckte mindre bra om sin religionslärare i gymnasiet. Men han berättar att då han först 

kom till Sverige var det en äldre kvinnlig lärare han tyckte väldigt bra om. Hon hjälpte dem 

mycket utanför skolan och de höll kontakten med varandra även efter att han hade gått ut 

lågstadiet. Då deltagarna har fått frågor om religionsläraren, har de alla olika erfarenhet av 

lärare, positiva bilder så väl som negativa. Det här har Soro att säga om sin erfarenhet av de 

religionslärare han haft i skolan… 
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S – Alltså, alla är bra på någonting, det finns vissa lärare som är bättre på geografi än religion, 

i åttan hade jag en inte så bra lärare, men i nian var det toppen.  

Int – Vad gjorde den här läraren så bra? 

S – Hon visste vad hon snackade om, om en lärare kollar i ögonen på en och inte i boken, då 

är det chans att man fastnar mer, istället för att en lärare bara kollar ner i boken.  

Int – Så hon var en engagerad lärare? 

S – Ja. 

Soro berättar att han tycker att de lägger ned mer tid på Islam i skolan än vad de gör på 

Kristendomen.  

Den punkt som samtliga av informanterna nämner i samband med skildringen av Islam i 

undervisningen, är hur bilden av Islam i media påverkar undervisningen.  

 

5.6 Medias påverkan på bilden av Islam  

 

Soro 

Soro kommer från ett land som inte finns, Kurdistan. Han kom till Sverige då han var tre, fyra 

år gammal. Han är kurd, men är uppväxt i Sverige. Han minns inte så mycket från tiden i 

hemlandet. Men han minns en del och får bilder i huvudet när t.ex. hans mamma återberättar 

händelser för honom från hemlandet. Pappan i familjen kom till Sverige först. Han bodde här i 

nästan två år, sedan kom de övriga i familjen till landet. De är de enda i Soros släkt som bor i 

Sverige. Därför brukar de åka till släktingarna som bor i en stad som ligger på gränsen till 

Turkiet och Kurdistan. De hälsar på minst en gång per år. Då stannar de i två, tre månader. 

Soro och hans föräldrar har alltid praktiserat Islam, men det är ungefär ett års tid som han har 

kommit regelbundet till moskén för att be. Han försöker hinna till bönen så gott det går, men 

studierna kommer i första hand. Soro har likt de andra poängterat vikten av medias påverkan 

av bilden på Islam. I samband med de terrordåd som inträffade i Oslo under sommaren 2011, 

berättar Soro att han var med om att folk kom fram och pratade med honom om dådet.  

 

S - Alltså ibland är det elever som kommer fram och säger, Soro är det sant att Islam gör så 

här och så här, då säger jag oftast nej, det är inte alls sant. Det är ofta som de har fel.  

Int – Vad är det de frågar dig? 

S – Ta t.ex. det med bomben i Norge. Då kom det fram folk och frågade ”är det sant att 

muslimer gör så här?”, då svarar jag nej, alltså självklart är det inte så, det står i koranen att 
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man inte får göra så. Sen efter några veckor kom det fram att han inte var muslim, utan att han 

var typ psyksjuk eller var det var. Då kom folk fram och sa ”du, jag fick en fel bild av det”. 

Media kan förstöra rätt mycket för Islam.  

 

Under intervjun med Khalid, börjar vi diskutera synen på terrorism inom Islam. Han förklarar 

att terrorism är ingenting som Islam står för. Islam stödjer verkligen inte terrorism. Han anser 

de människor som utför terror vara hjärntvättade med hat. De isoleras från världen. Han 

kopplar det tillväga gång sätt som appliceras på de människor de omvandlar till terrorister, till 

den bild media vinklar av Islam idag. 

När man lyssnar tillräkligt många gånger blir man hjärntvättat. Det är precis som media. Visas 

man tillräkligt många bilder av Islam som är negativa. Till slut tror man att hela religionen är, 

så här, döda. 

 

5.6.1 Medias påverkan på mig som muslim 

 

När jag frågar Abdullah hur han tycker att det är att vara muslim i Sverige och om han känner 

sig accepterad, svarar han… 

A – Ja, det går bra, men alltså, inte den svenska delen, men utlänningarna. Alltså de som inte 

praktiserar Islam. De tror, efter allt de sett ifrån media, tror jag säkert, så säger de sådana där 

ord som inte ens tillhör Islam. Terrorist och så. De säger det inte direkt ut, men de säger, ”var 

försiktig”. Förstår du hur jag menar? 

Int – Okej, så när du började praktisera Islam så. 

A – Nej inte i början, men när jag började spara ut skägget. Så tänkte de dåliga tankar och så.   

 

Abdullah berättar att han var tveksam inför Islam pga. av den negativa bild media visar. Han 

ville inte praktisera för han själv hade negativa tankar kring religionen.       

       

5.7 Att vara praktiserande muslim i skolan 

 

Abdullah  

Abdullah kom till Sverige då han var nio år gammal. Först flyttade hans pappa hit, han bodde 

ensam i landet i två år innan resten av familjen kom efter. Tillsammans har hela familjen bott 

i Sverige i tio år. Han berättar att den första tiden i Sverige var svår. Abdullah hade en bror 



32 

 

som gick bort i kriget innan de han fly till Sverige. Trotts förlusten trivdes han i Sverige. Han 

fick snabbt nya vänner och språket lärde han sig allt eftersom. De bodde i Irak men de är 

kurder. Han började praktisera då han var sexton år gammal. Han bad innan dess, men han 

visste inte varför han bad. Det var när han blev äldre som han förstod anledningen till varför 

han bad. Idag går Abdullah i gymnasiet. Där läser han samhäll & ekonomiprogrammet. När 

jag frågar Abdullah om han ser fram mot att läsa religionskunskap under nästa termin i 

gymnasiet, svarar han att det ska bli kul. Därefter berättar han att under ett utvecklingssamtal, 

hade hans klassföreståndare påpekat att han hade alldeles för hög frånvaro på fredagar. Då 

hade Abdullah förklarat för honom att det var pga. att han måste hinna till fredagsbönen som 

hålls i moskén varje fredag kl 14:00. Samtalet med läraren återberättar han med följande 

ord… 

 

A – man får missa tre högst. Jag sa jag måste gå på bön. Då frågade han mig ”kommer inte 

studierna före religionen?”, jag sa, andra dagar kan man göra så, men jag sa att fredagar är 

något stort. Då kan man inte göra så.  

Int – vad sa han då?   

A – Han respekterad det. Han är själv religiös. Kristen är han.  

 

Under intervjun med Soro, i samband med att han förklarar att han kommer till moskén så 

ofta han kan, berättar han följande om ett avtal de kommit överens om på skolan mellan 

muslimerna på skolan och rektorn… 

S – Som fredagar har vi kommit överens med skolan, eftersom jag inte får missa var tredje 

fredagsbön, därför får vi ledigt var tredje fredag. 

Int – Det var schysst att ni får det. 

S – Ja, men det var ett enormt hårt arbete för att få det.  

 

På det gymnasium Moey går, är ledigheten kring fredagarna ännu ej löst, och ytterligare ett 

problem ställer till det för Moey då han skall praktisera sin tro i skolan… 

M – Just nu i skolan, har jag försökt att få ett bönerum. Det har varit flera som har frågat efter 

det. Men de hela tiden tar det hit och dit, och vi säger nej, inte så, inte så. Min kompis 

berättade för att hans lärare hade sagt att det inte är obligatoriskt att gå på fredagsbönen, vilket 

det är för männen, om de inte har en riktig anledning att inte komma. Jag tycker att man borde 

släppa iväg muslimerna för de, jag själv skulle må så bra av det, om jag inte får göra det, för 

religionen kommer först. Jag anser inte en timma som så jätte mycket. Det kan ofta vara under 
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en lunchrast, då kommer man försent en kvart. Det känns inte som någonting, jämfört med 

hur viktigt det är för mig. Jag har pratat med min lärare, han liksom, nej nej nej.  

Det är samma sak med bönerum. De har hit och dit hela tiden.  

Int - Har ni ett bönerum nu? 

M – nej, utan jag får gå till andra sidan av (nämner skola vid annan stadsdel i staden) där har 

de ett vilorum som jag brukar få låna. Och det känns jätte konstigt för de där är jätte snälla. 

Det finns en man där, han har fixat ett rum och sådär. Han ville stötta oss. Så det kändes jätte 

bra. Samtidigt på vår skola var de helt tvärtom. De har inte vilja till någonting. 

 

När jag frågar de övriga informanterna om de har tillgång till bönerum i skolan, svarar 

samtliga att de har det och ingen förutom Moey nämner att de har haft liknande problem som 

han har. Anledningen till varför det man kan missa två fredagsböner men inte den tredje, 

förklarar Soro och Moey för mig, är pga. att man kan läsa hadither där det står om hur 

profeten slog ihop bönerna. Det går att göra det då man är t.ex. på resande fot etc. 

 

5.8 Islams budskap  

Studiens syfte är att skildra de muslimska ungdomarnas upplevelser av den svenska skolan 

och dess religionsundervisning. Dock har informanterna under intervjuerna förmedlat vad de 

själva anser är relevant för dem i dess tro och deras etniska tillhörighet som muslimer. Dessa 

ämnesområden är ej alla gånger relevanta svar till studiens syfte och frågeställning. Likväl 

redovisas dessa ämnesområden under titeln Islams budskap, med syfte att öka helhetsintrycket 

av informanternas positionering till Islam. 

 

Abdur – Rahmaan     

Abdur kom till Sverige 1989. Han föddes i Syrien -87. Familjen kommer dock ursprungligen 

från Syrien. Det är där de flesta släktingar bor.  Han kom till Sverige med sin mor, far och 

bror. Det var tio år sedan de var och hälsade på i hemlandet. Han minns att det var kul att 

hälsa på där. Han ville inte åka därifrån för det var så roligt. Fast idag trivs han i Sverige och 

tänker bo kvar i landet. Abdur berättar för mig att han under 2009 gjorde Hajj (vallfärden till 

Mecka). Det var en otroligt stark upplevelse som han mer än gärna hade upplevt fler gånger i 

livet. När jag frågar honom vad han har för mål inom religionen, då han ger intrycket av att 

vara väldigt kunnig, berättar han att hans mål är att nå högre höjder. Han vill bli en lärd inom 

religionen. Det innebär att man bemästrar alla discipliner inom religionen och alla ämnen. 
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Man får en väldigt djup kunskap om t.ex. grenarna inom Islam. När jag frågar honom om det 

går att studera till Imam i Sverige säger han att det går. Det finns studenter som åker 

utomlands för att studera. När de kommer tillbaka brukar de träffas över distanskurser på 

internet. Dessa distanskurser brukar han vara med på. Där diskuterar de bl.a. olika böcker. 

Han förklarar att man kan bli Imam genom att studera på Islamsk universitet, men han tror 

även att man kan bli det utan att ha studerat. För man ser på mängden av kunskap som 

personen besitter. När jag under intervjun frågar Abdur vad han tycker om det svenska 

samhällets inställning till Islam, svarar han… 

A – Vi önska att de tittar på vad Islam har att säga och undviker fördomar, t.ex. det här med 

slöjan, att få för sig att kvinnan är förtryckt. Jag tror det är så samhället ser på den muslimska 

kvinnan. Att hon är förtryckt pga. slöjan. Men då tycker jag det är viktigt att ta kontakt med 

en muslimsk kvinna och fråga henne om hon känner sig förtryckt. Då kommer de få en annan 

bild. Alltså att inte ta åt sig av dessa bilder som målats upp, utan att själv söka kunskap. 

  

 

5.9 Sammanfattning   

I uppsatsen inledning förs en diskussion kring hur väl barn och ungdomar från andra länder 

anpassar sig till det tvärvetenskapliga förhållningssätt som råder i den svenska skolan och 

religionsundervisning. Hur väl anpassar sig de barn och ungdomar som kommer från länder 

där en konfessionell religionsundervisning råder? Att döma av studiens resultat, är svaret att 

de anpassar sig väldigt väl till den svenska skolan och det tvärvetenskapliga förhållningssättet. 

De gånger de muslimska informanterna i studien väljer att ta avstånd från den svenska 

religionsundervisningen är då de anser att en felaktig bild av dess religion förmedlas i 

undervisningen. t.ex. då texter i koranen tas ur dess kontext vilket leder till att dess egentliga 

mening och betydelse misstolkas. Då deltagarna i studien upplevt att en inkorrekt bild av 

Islam förmedlats, har flertalet av dem korrigerat läraren som i sin tur mottagit kritiken och 

rättat till det som var felaktigt. Samtliga av de medverkande i studien är positiva till att läsa 

om andra religioner i skolan. Snarare att de välkomnar kunskap om andra religioner och 

förespråkar tro före t.ex. en mer ateistisk livsåskådning. De anser att ”tro” överlag är något 

positivt. Då de själva skall kategorisera sig som muslimer gör samtliga av dem det som 

praktiserande. Vissa av dem har varit praktiserande sedan ung ålder, medan flertalet av dem 

har börjat praktisera Islam under den senare delen av tonåren. De positionerar sig stundtals 

mot de muslimer som icke är praktiserande. t.ex. då Abdullah talar om hur de andra 
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muslimerna sa åt honom att vara försiktig då han började spara ut sitt skägg. De positionerar 

sig även mot de grenar inom Islam som de själva anser är inkorrekta. t.ex. terrorism och 

kvinnoförtryckande åsikter. Anledningarna till varför de väljer att nämna dessa saker är 

troligen pga. av att de vill förmedla en korrekt bild av Islam och förebygga fördomar. De är 

praktiserande muslimer och ser det som deras uppgift att förmedla Islams sanna och korrekta 

budskap. Hälften av deltagarna nämner att de upplever svårigheter då de skall praktisera sin 

tro i skolan. De har ingen tillgång till bönerum eller att de får för hög frånvaro på fredagar då 

de inte får ledigt av skolan för att kunna medverka under fredagsbönen i moskén. Samtliga av 

deltagarna har goda så väl som dåliga erfarenheter av de religionslärare de haft under sin 

skolgång. Dock är det ingen av dem som önskat en islamsk konfessionell undervisning. 

Däremot anser de att en religionslärare skall vara objektiv. De nämner att de haft 

religionslärare som varit subjektiva och förmedlat en negativ bild av Islam, medan läraren 

förespråkar andra religioner som t.ex. Hinduism eller Buddhism. En av deltagarna nämner att 

de fick läsa två månader om kristendomen och enbart fyra veckor om Islam. Det skall vara en 

jämn fördelning av den tid som läggs på att läsa om de olika religionerna. Den bild av Islam 

undervisningen ger, är stundtals torr och ytlig i förhållande till de övriga religionerna. Det är 

vissa specifika utvalda delar av Islam de väljer att lyfta fram under intervjuerna. De specifika 

delar av Islam de främst nämner är den monoteistiska tanken. De anser att kristendomen har 

tagit avstånd från den monoteistiska läran religionen en gång i tiden förmedlat, eftersom de 

kristna tror på treenigheten. Kristendomen nämner även Gud vid namn och ger honom 

mänskliga kroppsliga egenskaper då de i bibeln kallar honom t.ex. herren. Eller då ”guds 

hand” sträcker sig ned från himlen.  
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6. Analys och Diskussion 

6.1 Vilka har rätt? 

I resultatdelen delar informanterna med sig av sina egna upplevelser av Sverige, skolan och 

religionsundervisningen. Gällande flertalet punkter är informanterna nöjda och positivt 

inställda till skolan och religionsundervisningen t.ex. anser de att religionsundervisning i 

skolan är något bra och enbart berikar deras inställning till islam. Dock finns det ett antal 

punkter de är mindre nöjda med. Hur vidare de vill ha dessa punkter korrigerade eller inte 

förtydligar de i vissa fall och i andra fall inte. T.ex. anser flertalet av informanterna att islam 

tillsammans med de övriga världsreligionerna ges en torr och platt beskrivning i 

undervisningen. Vissa av dem anger vad som kan göras för att förbättra beskrivningarna och 

innehållet av/i religionerna, medan andra inte gör det. I metodkritiken anges problematiken att 

enbart den ena partens åsikter och attityder vinklas i denna studie. d.v.s. att t.ex. de lärare som 

kritiseras i studien inte får återberätta sin sida av historien. Men mot förmodan är 

informanternas återberättelser av dess upplevelser sanningseniga och frågan bör ställas – vilka 

har rätt och vad bör göras för att samtliga partner skall bli belåtna? De förslag informanterna 

ger som lösning till den torra beskrivningen av religionerna är att berätta varför t.ex. muslimer 

väljer att följa islams fem trospelare, istället för att enbart förmedla ren fakta som t.ex. att 

Muhammed är islams sändebud, men varför är han det och varför är det viktigt för muslimer 

att följa profetens budskap. Personligen anser jag att det är självklart att skolans roll inte är att 

förmedla ren fakta. Den skall självklart även behandlas utifrån ett relevant syfte. Hur vidare 

informanternas upplevelser av religionsbeskrivningarna speglar en korrekt bild av Sveriges 

generella religionsundervisning är svårt att svara på. Dock finns det beröringspunkter vars 

lösningar är något mer komplexa att uppnå. T.ex. problematiken som Moey har med att finna 

en passande bönelokal i sin skola, eller angående ledigheten på fredagar under fredagsbönen i 

moskén. Vilka har rätt till vad i dessa frågor? Är det rimligt att införa mångkulturella lovdagar 

vilket skulle resultera i att kristna elever får julledigt och muslimska elever får ramadanledigt? 

Få skolor har infört mångkulturella lovdagar, men de skolor som har infört det har fått få 

klagomål.
11

Dessa komplexa problem har säkerligen lösningar. Dock är det inga konkreta som 

kan anges i denna text. Förhoppningarna ligger i att de diskussioner som förs mellan de bägge 

parterna tas på allvar och att samtliga inblandade är ömsesidigt bemötesgående.               

 

 

                                                 
11

 http://www.dn.se/nyheter/sverige/fa-har-infort-mangkulturella-lovdagar 
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6.2 Skildrar resultatet verkligheten? 

Hur väl stämmer resultatet överens med liknande studiers resultat? Inom forskningsfältet 

islamologi, finns det få studier utförda som syftar till att beskriva muslimers uppfattning av 

Sverige och dess olika samhällsinstitutioner, likt t.ex. muslimska ungdomars uppfattning av 

den svenska skolan. En av de forskare som har varit och är ledande inom forskningsfältet i 

Sverige är Jonas Otterbeck. Under åren 1993-1996 Studerade Otterbeck muslimska barn och 

ungdomar i Sverige och år 2000 kom han ut med boken ”Islam, muslimer och den svenska 

skolan”. Genom att intervjua lärare, skolpersonal, muslimska skolelever och föräldrar till 

muslimska skolelever, samlade Otterbeck ihop material till boken. Studierna utfördes främst i 

Malmö och Lund. Studien är omfattande vilket innebär att dess resultat innefattar de punkter 

detta arbete tar upp. d.v.s. t.ex. muslimska ungdomars syn på religionsundervisningen. Dock 

tar Otterbeck upp ett antal problempunkter som inte kommit upp under de intervjuer detta 

arbete baseras på, som t.ex. samlevnadsundervisning, musikundervisning, klädsel under 

idrottslektioner, etc. Otterbeck skildrar utöver de muslimska ungdomarnas syn på dessa 

”problempunkter”, skolbarnens föräldrar, och skollärarnas åsikter. Lärarnas förhållningssätt 

till de muslimska eleverna är för lärarna stundtals utmanade. T.ex. hur skall lärare förhålla sig 

elever vars föräldrar har uttryckt missgillande inför att dess barn läser om andra religioner än 

islam i skolan, och å andra sidan, hur skall föräldrar förhålla sig till dess barn vill lära sig om 

andra religioner? Dessa infallsvinklar berikar detta arbete och rekommenderas som vidare 

läsning inom forskningsområdet. (Otterbeck, islam, muslimer och den svenska skolan, 2000, s 

48-67) 

      Likt den nyss diskuterade studien, kom Otterbeck ut med ytterligare en studie som 

publicerades 2010 ”Samtidsislam – unga muslimer i Malmö och Köpenhamn”. Genom 

intervjuer av muslimska ungdomar, bosatta i Malmö och Köpenhamn, berättar Otterbeck 

deras personliga erfarenheter av att vara muslim och vad de själva anser om islam. Dessa 

intervjuer illustreras med serier tecknade av Peter Hallin. Faktum är att de intervjuer 

Otterbeck genomfört, resulterar i stor utsträckning, samma resultat som denna studie 

resulterar i. I boken, under kategorin förhandlingar i skolan återberättar Otterbeck 

informanten Zaras upplevelser av hur det är att vara muslim i den svenska skolan. Hon 

förklarar att hon tycker det är påfrestande att ständigt stå som representant för islam i skolan. 

Allt för ofta händer det att elever så väl som lärare ställer frågor till Zara om islam – är det 

sant att muslimer gör si och så… Det är inte ovanligt att Zara får stå till svars för hela 

religionen då personer ställer islamkritiskt vinklade frågor, likt den fråga Soro som är 
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informant i denna studie fick ställt till sig då terrordåden i Oslo inträffade - är det sant att 

islam gör så? (Otterbeck, 2010, s. 147)  

      För att svara på frågan om hur vidare väl denna studies resultat stämmer överens med 

andra liknande studiers reslutat, är svaret ja. Dock är det viktigt att ha i åtanke att det 

troligtvis, med stor sannolikhet finns avsevärt fler beröringspunkter än de som tagits upp i 

denna studie och andra liknande studier, som berör muslimska ungdomar i dess möte med 

Sverige, den svenska skolan och dess religionsundervisning. Men varför är det viktigt att 

skildra muslimska ungdomars uppfattningar?  

 

 

6.3 Behovet av forskningsfältet 

I arbetets inledning och bakgrund är infallsvinkeln till studiens frågeställning centrerad kring 

beskrivelser av islamofobiska åsikter, hur de uppstår, vad de innefattar och hur de ter sig mot 

det etniska folkslag de drabbar. Under delen ”teoretisk bakgrund” redovisas begreppen 

orientalism och occidentalism och de stereotypa åsikter, positiva likt negativa, som är 

representativa för de bägge begreppen. I resultatdelen beskrivs informanternas upplevelser av 

skolan och religionsundervisningen med förhoppning att bryta ned islamofobiska och 

stereotypa åsikter genom att visa muslimska individers åsikter och tankar. Informanterna i 

studien är väl medvetna om negativa åsikter kring islam och muslimer existerar. De tar upp de 

punkter i skolan och religionsundervisningen som de själva anser är väsentliga att diskutera 

och belysa. Det är deras åsikter som är av störst vikt i detta arbete och att skildra 

uppfattningar av individer de stereotypa islamofobiska åsikterna grundar sig på, för att bryta 

ned de felaktiga åsikterna och skapa en bild av muslimer som de själva anser är representativa 

för dem som individer och den religion de tror på. Precis som Abdur nämner i resultatdelens 

sista stycke, är det viktigt att människor integreras för att skapa verkliga och realistiska 

uppfattningar av varandra, istället för att låta t.ex. mediabilden av islam få stå som enskild 

källa till människors uppfattningar av en folkgrupp. Det är oerhört viktigt att forskning inom 

området forsätter att bedrivas. Forskning vars främsta syfte är att skildra åsikter från 

muslimska ungdomar så väl som islamofobiska åsikter. För att minska segregeringen i 

samhället bör varken den ena eller den andra sidan i debatten skärmas av från samhället. 

Främlingsfientliga partiers åsikter kan anses vara felaktiga. Dock kan fientliga åsikter skapa 

utrymme för samtliga parter i debatten, vilket Göran Larsson skriver om i den artikel som 
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behandlats tidigare i arbetet, då muslimers åsikter lyftes upp i debatten kring terrorattackerna 

som inträffade i USA 11 september.                                                 

 

6.4 Hur bör okunskap bemötas? 

 
19 december lanserar regeringen hemsidan regeringen.se/tolerans. Syftet med hemsidan är att 

bemöta extrema åsikter kring invandring.
12

Vid startsidan av hemsidan skidras dess syfte med 

texten:   

 

"Den oerhörda tragedi som drabbade vårt broderland Norge den 22 juli måste ge oss ny kraft 

att arbeta för öppenhet och tolerans i våra samhällen, samtidigt som varje form av extremism 

måste motverkas".  – Statsminister Fredrik Reinfeldt i regeringsförklaringen 2011. 

 

Trots hemsidans till synes goda ändamål varnar experter för att sidan kan ge negativa effekter 

och att den kan bli kontraproduktiv, vilket innebär att dess syfte att motverka extremistiska 

åsikter istället skapar utrymme i debatten för extremistiska åsikter. Samma effekt som Göran 

Larsson skriver om. Men hur skall okunskap bemötas på rätt sätt så att den omvandlas 

kunskap och förståelse? Åter igen är det komplexa frågor som egentligen berikas på bäst sätt 

genom att ställa ytterligare bra frågor till snarare än att försöka ge svar på. 

      De ungdomar som ställt upp i uppsatsen visar på stor mognad och tolerans då de 

förmedlar en attityd som är tillmötesgående mot samtliga människor. De är medvetna om 

vikten av att motarbeta motsättningar med kunskap och förståelse. Förebyggandet av 

okunskap stärks av att samtliga ställer upp och bidrar. (Larsson, 2006, s.43) Det är ett 

gemensamt ansvar att se till samtliga får sina röster hörda. Det är i mötet mellan människor 

som tolerans för varandra skapas. Vikten av samtal mellan de mest extremistiska åsikterna åt 

båda håll, kan inte poängteras nog.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

http://www.dn.se/nyheter/sverige/toleranssajt-kan-ge-motsatt-effekt 

http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/181576
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