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Abstract 

Contemporary surveys have shown that people in Sweden often assume a negative attitude 

towards Islam. The purpose of this study is to investigate the conceptions and attitudes stu-

dents assume towards Islam before they study religions in Swedish schools and to what extent 

their attitudes are changing after the religious education.  

Two groups of students at Upper Secondary School were given questionnaires with state-

ments and questions about Islam before and after they pursued studies about the religion. 

The result of the study displays that the number of students who stated they had a positive 

attitude towards Islam increased from 13 to 17 percentages after they pursued knowledge 

about the religion and the students’ view of Islam became generally more positive after their 

studies. The study thus indicates that religious education at Upper Secondary School has a 

significant role to change students’ negative attitudes and conceptions of religions. In exten-

sion, these conceptual changes will, in line with the national curriculum, create understanding 

and tolerance towards religions in a multi-religious society. 



Sammandrag 

Undersökningar visar att många människor är negativt inställda till islam. Syftet med denna 

underökning är att ta reda på vilken bild eleverna har av islam före respektive efter religions-

undervisningen om islam, samt att se om elevernas bilder har förändrats. 

För att ta reda på detta har jag i två gymnasieklasser delat ut en enkät, dels före och dels ef-

ter undervisningen. 

Slutsatser som jag har kommit fram till genom min undersökning är att antalet elever som 

uppgav att de är positivt inställda till islam ökar från 13 % till 17 %. I det stora hela anser jag 

att elevernas föreställningar har blivit mer positiva. Därmed har undervisningen i skolan bi-

dragit till att minska främlingsfientlighet och intolerans. 
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1. Inledning 

Muslimer skall underkasta sig Guds vilja. Inför Allah är människan en obetydlig varelse. Is-

lam är en våldsreligion där muslimer försvara sin religion genom heligt krig, så kallat jihad. 

Muslimer är terrorister och självmordsbombare. Den muslimska kvinnan är förtryckt och un-

derlägsen mannen. 

Det här är en religionsbild som förmodligen många svenskar har. Det här är den bild som 

massmedia, och även vissa läromedel, ger oss. I artikeln ”Hälften av svenskarna negativa till 

islam” som publicerades den 29 juni 2006 i Svenska Dagbladet uppmärksammas en under-

sökning om svenskars inställning till de fem världsreligionerna; kristendom, judendom, islam, 

hindusim och buddhism. Undersökningen var gjord av institutet SOM, Samhälle Opinion 

Massmedia, vid Göteborgs universitet. Resultatet av denna undersökning visar att 48 % av 

den svenska befolkningen var positiva till kristendomen. Endast 9 % var negativa. Resterande 

deltagare i undersökningen uppgav att de var varken eller. När det gäller islam var attityderna 

nästan tvärtom. 53 % av undersökningens deltagare var negativa och 7 % var positiva. Isla-

mistisk fundamentalism och terrorism ses som orsaker till den negativa inställningen.1  Det är 

inte svårt att förstå varför islamofobi är ett begrepp vars förekomst bli allt vanligare. Varje 

dag matas vi med information, och det är inte alltid man stannar upp och tänker på vad det är 

för information vi får.  

Jag anser att mycket ansvar ligger på skolan, när det gäller att få eleverna att tänka och för-

hålla sig kritiskt till all information de får ta del av. Mycket ansvar ligger även på läraren, 

speciellt då läroböckernas bild av islam kan vara bristfällig. I läroplanen står det bland annat 

att skolan skall bemöta främlingsfientlighet och intolerans med kunskap öppen diskussion och 

aktiva insatser.2 För att kunna göra det anser jag att man måste veta om, och i så fall i vilken 

utsträckning, främlingsfientlighet och intolerans förekommer. 

1.1 Syfte 

Som blivande lärare vill jag tro att jag i min yrkesroll och lärargärning kan göra skillnad, att 

jag kan påverka åt vilket håll samhället skall gå då det gäller attityder till icke-kristna religio-

ner. Eftersom Sverige under 1900-talet kom att bli mer och mer mångkulturellt och mångreli-

giöst är detta en ständigt aktuell fråga. I min undervisning vill jag arbeta för att förändra bil-

                                                 
1 Svenska Dagbladet, 060629. 
2 Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Stockholm: Lärarförbundet 2002), s. 37. 
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den av islam till något positivt. Därför ligger det i mitt intresse att få veta vad elever har för 

bild av och attityd gentemot islam och dess religiösa utövare.   

Syftet med min undersökning och med denna uppsats är att ta reda på vilken bild eleverna 

har före, respektive efter, undervisningen de får om islam i skolan. Intressant är också att se 

om elevernas bild och attityder förändras efter att de har fått undervisningen. Intressant är 

också att se varifrån eleverna anser att de har fått sin kunskap om religionen islam. 

För att nå mitt syfte har jag använt mig av enkätundersökning som metod. Denna enkät har 

delats ut i två gymnasieklasser, som jag vidare kommer att benämna som klass I och klass II.  

Grunden till undervisningen finns i styrdokumenten; läroplanen och kursplanen. Men ef-

tersom läraren är den person som formar undervisningen genom sitt val av arbetsmetod och 

material anser jag även att det är väsentligt att ta del av den undervisande lärarens mål och 

visioner med sin undervisning.  

1.2 Frågeställning 

Mina frågeställningar är: 

• Vilken bild av islam och muslimer har eleverna före respektive efter de läst om islam i 

skolan? 

• Förändras elevernas bild av och attityd gentemot islam och muslimer efter undervis-

ningen? 

• Vad är lärarens ambitioner med sin undervisning om islam?  

1.3 Avgränsningar 

Den första och största avgränsningen i denna undersökning är att jag enbart fokuserar på en 

religion, nämligen islam. I den andra delen av enkäten har jag valt att bland annat undersöka 

elevernas inställning till tre begrepp som förknippas med islam; gud, jihad och den muslimska 

kvinnan. Dessa begrepp ligger även till grund för mitt refererande av de läroböcker som an-

vänts i undervisningen. Även de tre första frågorna till den undervisande läraren behandlar 

dessa begrepp. 
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2. Bakgrund 

2.1 Islam och media 

I svenska nyhetsmedier förekommer islam och muslimer ofta i samband med våld, terror och 

förtryck. Kvinnor i huvudduk, fanatism, missiler och demonstrerande massor är den bild som 

media ger oss svenskar, både sekulära, kristna, muslimer och andra nyttjare, och det är den 

bild som många har av islam och dess utövare.3 Forskningen kring media har haft svårt att 

visa sambanden mellan medieinnehåll och människors attityder gentemot islam, men det sun-

da förnuftet säger att det finns ett samband. En negativ bild av islam bör därmed påverka 

människors attityd negativt.4 

I delar av den muslimska världen har dramatiken varit stor, men denna dramatik kan oftast 

inte sammankopplas med islam. Eftersom våld och dramatik har stort nyhetsvärde är det detta 

det rapporteras och skrivs om i media. Ett exempel är att man under de senaste decennierna 

uppmärksammat radikala, oftast extrema, islamiska grupper. Dessa grupper är inte representa-

tiva för islam i stort och sällan för islam i de länder där dessa grupper agerar.5 

Det är viktigt att framhålla att det som medierna uppmärksammar vanligen är negativt i 

något avseende. Den beskrivning som media ger av islam tar sig olika uttryck. Vi får läsa om 

att politiskt våld utövas av vad som sägs vara islamiska grupper. Politiskt förtryck blir något 

som kopplas till islam. Den muslimska kvinnan framställs, nästan utan undantag, som under-

ordnad och förtryckt. Vi får läsa om att muslimer är fanatiska och ofta påpekas det, när det är 

muslimska personer som begår brott och våldsamheter, att dessa personer är just muslimer. 

En stor del av dessa påståenden och beskrivningar är falska och missvisande.6 

2.1.1 Islamofobi 

Redan under 1990-talet dök begreppet islamofobi upp. Men det inte var förrän 1997 som be-

greppet spreds och blev populärt i och med rapporten Islamophobia: A Challenge For Us All, 

som den brittiska tankesmedjan The Runnymede Trust sammanställde.7  

                                                 
3 Ylva Brune (red.), Mörk magi i vita medier – svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism 

(Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2004), s. 11.  
4 Håkan Hvitfelt, Den muslimska faran - om mediebilden av islam, 2004, s.73. 
5 Hvitfelt, s.73. 
6 Hvitfelt, s.75 f. 
7 Göran Larsson, Muslimerna kommer! Tankar om islamofobi (Stockholm: Makadam, 2006), s. 14. 
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Det finns olika uppfattningar om vad termen islamofobi innebär och står för. The Runny-

mede Trust definierar termen på följande sätt: 

The term Islamophobia refers to unfounded hostility towards Islam. It refers also to the prac-
tical consequences of such hostility in unfair discrimination against Muslim individuals and 
communities, and to the exclusion of Muslims from mainstream political and social affairs.8 

Med islamofobi avses alltså bland annat ogrundad fientlighet gentemot islam. Termen islamo-

fobi inkluderar även de praktiska konsekvenserna av sådan ogrundad fientlighet.9 

De flesta definitionerna menar att islamofobi framförallt handlar om en rädsla för islam 

och muslimer, medan andra handlar om ett hat mot detsamma. Trots att definitionerna kan 

variera syftar vanligtvis islamofobi dels på en rädsla eller en fobi för religionen ”islam” och 

för muslimer, dels på kampanjer mot islam och muslimer som bottnar i denna rädsla.10 

The Runnymede Trust menar att det även är nödvändigt att skilja mellan så kallade öppna 

och slutna uppfattningar om islam och muslimer. Utifrån åtta punkter kan man se om en per-

son eller en text har en öppen eller sluten uppfattning om islam, där den slutna uppfattningen 

förknippas med islamofobi.11  

  

 

                                                 
8 The Runnymede Trust, Islamophobia – A Challenge For Us All (London: The Runnemede Trust 1997), s. 4. 
9 Jonas Otterbeck & Pieter Bevelander, Islamofobi – en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga mus-

limers utsatthet (Stockholm: Forum för levande historia, 2006), s. 22. 
10 Göran Larsson, Islamofobi i Sverige 2004, 2004, s. 80. 
11 Otterbeck & Bevelander, s. 22. 
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Med stängda uppfattningar menas att alla muslimer ses som en heterogen grupp, att alla mus-

limer ses som en enda grå massa. Denna uppfattning är vanligt förekommande i både medier 

och i vardagligt tal. Det är viktigt att man är medveten om att islam och muslimer är ett be-

grepp som inkluderar religiösa traditioner och religiösa anhängare vars värderingar, ideal och 

traditioner varierar.12 

                                                 
12 Larsson 2006, s. 15. 

Figur 1: Öppna och stängda attityder till islam. (Larsson 2004, s. 87) 
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2.1.2 Islamiska symboler i media 

Som jag nämnde ovan är det vanligt att media ger stängda uppfattningar av islam och musli-

mer. Eftersom medier och nyhetsrapportering arbetar mycket med symboler bör dessa symbo-

ler ge oss en viss bild av islam. När symbolerna förekommer i mediesammanhang fungerar de 

som perspektivmarkörer och anger bland annat hur texter, bilder och det totala budskapet 

skall tolkas. Exempel på islamsymboler som media använder är ord som ”fundamentalism”, 

”Allah”, ”jihad” och ”Koranen”. Bilder som används för att symbolisera islam är minareter, 

män som ligger på knä och ber samt kvinnor i slöja. Då dessa symboler förekommer styrs 

medieanvändarna, eftersom symbolerna påverkar hur det som beskrivs skall tolkas. På grund 

av en ensidig och oftast missvisande mediebild av islam har dessa symboler kommit att bli 

negativt laddade i samma takt som människors attityder till islam och muslimer blir alltmer 

negativ.13 

2.2 Islam och skolan 

Ann-Christine Juhlin Svensson (2000) har genomfört en studie angående lärares val och an-

vändning av läromedel i gymnasieskolan. Hennes studie visar att 64 % av de tillfrågade lärar-

na använder förlagsproducerade läromedel ofta. 35 % uppger att de använder det ibland, me-

dan 1 % uppger att de aldrig använder läromedel som är förlagsproducerade. Av detta kan 

man dra slutsatsen att läromedlen, i de flesta fall, spelar en betydande roll i undervisningen.14 

På grund av att det begränsade utrymmet som finns i läromedlen är det en omöjlig uppgift 

att ge en rimlig bild av en världsreligion. Därför är valet av kunskap viktigt. När man väljer 

kunskap om islam är det inte bara resultaten av islamforskningen man måste ta hänsyn till. 

Man måste även ta hänsyn till vilken bild muslimerna själva vill ge av sin religion. Eftersom 

islam inte är enhetlig stöter man genast på problem: vems islam skall man spegla?15 

Det kunskapsval som görs är en fråga om vad man som författare värderar som väsentlig 

kunskap. Man bör vara uppmärksam på att kunskap på så vis alltid är någon annans kunskap. 

Härenstam (2006) skriver: 

                                                 
13 Hvitfelt, s. 82 ff. 
14 Ann-Christina Juhlin Svensson, Nya redskap för lärande: Studier av lärares val och användning av läromedel 

i gymnasieskolan (Stockholm: HLS Förlag, 2000), bilaga 3 s. 73. 
15 Kjell Härenstam, En granskning av hur religion/trosuppfattning framställs i ett urval läroböcker (Stockholm: 

Skolverket, 2006), s. 7. 
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Det är viktigt att markera, att det som väljs ut att representera en religion i en lärobok får av-
görande följder för skolans och elevernas ställningstaganden till denna religion eller de drag 
inom den som läroboken presenterar.16 

Betydelsen av läromedlen och dess innehåll blir tydligt genom detta citat. 

2.2.1 Islam i skolböcker 

Kjell Härenstam har i sin bok Skolboks-islam (1993) undersökt hur valda läroböcker fram-

ställt islam. Hans undersökning omfattar läromedelsanalyser av böcker som dels är publicera-

de före läroplanen för grundskolan, Lgr-80, dels böcker som har Lgr -80 och läroplanen för 

gymnasieskolan, Lgy -70, som riktlinje. I Skolboks-islam redovisar Härenstam resultaten av 

sin studie, där han i den senare delen valt att titta närmare på tre begrepp; gud, jihad och kvin-

nan.17  

I högstadiets läroböcker kan man se att bilden av Gud som universums mäktige härskare är 

dominerande.18 Gudsbilden som finns i högstadiets läroböcker präglas av det dominerande 

maktperspektivet. Gud är en domare som förutbestämmer människor till evig frälsning eller 

eviga straff.19 I de gymnasieböcker som studerats fanns det vissa som gav bilden av en Gud 

som domare. En domare som inte har någon kärleksfull relation till sitt folk, ett folk som kän-

ner rädsla inför sin Gud. I andra gymnasieböcker får man bilden av Gud som nådig och barm-

härtig, med andra ord en Gud som har likheter med den kristna gudsbilden.20 En tredje guds-

bild präglades av Gud som den kosmiske diktatorn där människan är hans viljelösa slav.21 

Begreppet jihad används i högstadiets religionsböcker som synonym till ”heligt krig”. I en 

del av böckerna som studerats gör man klart att heligt krig var minst lika utmärkande för kris-

tendomen och dess tradition, medan andra läroböcker direkt översätter jihad med ”heligt 

krig”.22 I läroböckerna för gymnasiet fann Härenstam fyra olika sätt på vilket begreppet jihad 

behandlades: 

 

 

                                                 
16 Härenstam 2006, s. 8. 
17 Kjell Härenstam, Skolboks-islam: Analysen av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap (Göteborg: 

Acta Universitatis Gothoburgensis, 1993). 
18 Härenstam 1993, s. 177. 
19 Härenstam 1993, s. 195. 
20 Härenstam 1993, s. 187. 
21 Härenstam 1993, s. 195 f. 
22 Härenstam 1993, s. 209. 
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a) Djihad översätts med - »heligt» krig. 
b) Djihad översätts med - »heligt» krig, men säger att muslimerna ändå hyllar fred och to-

lerans. 
c) Djihad översätts med - strävan, men man säger att begreppet i regel används om krig för 

att försvara muslimska värden. 
d) Djihad översätts med strävan, och det innebär då en strävan att på alla områden full-

komna islams värderingar både inom en själv och i samhället. Militärt försvar för värde-
ringarna accepteras, men däremot inte tal om »heligt krig».

23 

 I högstadiets läroböcker beskrivs kvinnans roll i olika samhällspolitiska sammanhang. Man 

intresserar sig då för kvinnans rättigheter. Ofta ger man en beskrivning av hur kvinnan lever i 

muslimska länder. En del läroböcker ger Koranen, och därmed de muslimska idealen, skulden 

för kvinnoförtryck i olika muslimska länder. Vissa läroböcker betonar föränderligheten, andra 

ger en mer oföränderlig framställning. Ett exempel på det är den muslimska kvinnans kläd-

sel.24 Även i gymnasiets böcker för religionskunskap får man läsa om kvinnan ur ett sam-

hällspolitiskt perspektiv, men dessa böckers framställning är lite mer ”filosofisk” inriktad. I 

dessa böcker fokuserar man mer på problem och skyldigheter än på rättigheter. Men en del 

böcker beskriver kvinnans roll i familjen och då poängterar man familjens centrala roll och 

nödvändigheten av att till viss del ha olika rollförväntningar på män och kvinnor.25 

I rapporten I enlighet med skolans värdegrund? har Härenstam granskat sex stycken läro-

böcker tryckta under 2000-talet, varav tre är läroböcker för högstadienivå och tre är för gym-

nasienivå. De tre böckerna som riktar sig mot grundskolans senare del stämmer bra överens 

med läroplanernas värdegrund. Härenstam är dock skeptiskt till en lärobok vari jihad-

begreppet ges en alldeles för enkel beskrivning. Det kan leda till att öka främlingsfientlighe-

ten. I samma lärobok bär alla avbildade kvinnor slöja. Det kan ge eleverna uppfattningen av 

att alla muslimska kvinnor bär slöja. De tre gymnasieböckerna i religion strider inte mot läro-

planernas värdegrund.26 

Det man kan se från dessa båda undersökningar är att bilden av islam i läroböcker för reli-

gionskunskap har ”förbättrats” under den senaste tiden. Text- och bildmaterialet har blivit mer 

nyanserat. Denna positiva utveckling tror Härenstam beror på att det bor och lever många 

muslimer i Sverige. Företrädare för muslimska organisationer yttrar sig i media och deltar i 

                                                 
23 Härenstam 1993, s. 213. 
24 Härenstam 1993, s. 237 ff. 
25 Härenstam 1993, s. 247 f. 
26 Rapport 285, 2006. I enlighet med skolans värdegrund? En granskning av hur etnisk tillhörighet, funktions-

hinder, kön, religion och sexuell läggning framställs i ett urval av läroböcker (Stockholm: Skolverket 2006), s. 

46. 
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konferenser med forskare och läromedelsförfattare. En annan förklaring kan vara att det finns 

islamforskare som är skickliga på det de gör och som publicerar sina forskningsresultat på ett 

språk som alla förstår, vilket gör att alla kan ta del av och förstå resultaten av forskningen.27 

Det mångreligiösa samhälle vi lever i idag har med andra ord skapat bättre kontaktytor mellan 

praktiserande muslimer, forskare och skolvärlden. 

2.3 Läromedel 

För att kunna analysera och dra slutsatser i denna undersökning, av hur elever på gymnasie-

skolan uppfattar islam före och efter undervisning i religionskunskap, är det en nödvändighet 

att titta närmare på de läromedel som använts i de respektive klasserna. Utifrån Härenstams 

analys i Skolboks-islam fokuserar jag undersökningen på följande tre begrepp; gud, jihad och 

kvinnan. Dessa begrepp anser jag vara ständigt aktuella i diskussioner som förekommer både i 

vardagligt tal och i massmedia, och är därmed av intresse för denna undersökning. 

2.3.1 Läromedel i klass I 

Den lärobok som använts i klass I heter Religionskunskap för gymnasiet kurs A och är skriven 

av Lars-Göran Alm.28  

Kapitlet om islam inleds med en berättelse om profeten Muhammed. Vi får veta att Mu-

hammed träffar ärkeängeln Gabriel och att Gud har utsett Muhammed till sitt språkrör. Bud-

skapet som Muhammed skall förkunna är enkelt: 

Det finns bara en enda gud, Allah, som snart kommer att döma hela världen. Därför måste 
alla omvända sig, rätta sig efter Allahs krav och lyssna på de uppenbarelser som han ger dem 
genom sin profet.29 

Under rubriken ”Allah är en” står det att den värsta av alla synder är att sätta någon eller nå-

got vid sidan av Allah. Vidare står det att Allah har skapat allt och att det är genom hans 

barmhärtighet som allt finns till. Skulle människan bryta mot hans regler förlåter han henne 

om hon ångrar sig och om hon ändrar sitt levnadssätt. Allah är en barmhärtig gud.30  

                                                 
27 Rapport 285, s. 46 f. 
28 Lars-Göran Alm, Religionskunskap för gymnasiet kurs A (Stockholm: Natur och Kultur, 2002). 
29 Alm, s. 81. 
30 Alm, s. 85. 
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Det står också att Allah är allsmäktig och allvetande. Enligt islam har alla människor en fri 

vilja. Man kan välja att följa Guds regler eller välja att strunta i dem. Men det står också att 

varje människas liv är utstakat och bestämt, eftersom Allah är allsmäktig.31  

Slutligen står det att Allah är domaren. Vid världens slut kommer han att kalla alla männi-

skor, levande och döda, inför sin domstol. Där får människorna ta konsekvenserna av sina 

handlingar.32 

Islam översätts med ”underkastelse” och muslim översätts med ”en som underkastar sig 

Guds vilja”. I samma stycke står det att man inom islam talar mycket om Guds storhet och att 

människan är en liten obetydlig varelse inför Allah.33  

I kapitlet om islam tas begreppet jihad inte upp. Men när man talar om sunni- och shiamus-

limer tar boken upp att det som väckt mest uppmärksamhet i Västerlandet är att shiiter är be-

redda att dö för sin tro, att Alis och Husayns tragiska öden är mönsterbildande. Samma möns-

ter kan man se i en del självmordsattentat i Mellanöstern. Det påpekas dock att det är små 

grupper som ägnar sig åt sådana våldshandlingar och att det inte handlar om islam eller om 

shiariktningen som helhet.34 

Under rubriken ”Kvinnans ställning” tar läroboken upp den bild som ofta visas i Väster-

landet; islam är en mansinriktad religion som förvisar kvinnan till en underordnad ställning, 

månggifte, att skilsmässoproceduren är enkel för män, att kvinnan krävs bära slöja, att kvin-

nans plats är undanskymd i gudstjänsten och att muslimska kvinnor omskärs. Läromedelsför-

fattaren menar att många kvinnor lever i en underkuvad position, men att muslimerna har en 

annan syn på dessa frågor.35 

Månggifte är idag sällsynt. I Koranen står det att alla fruar måste få samma behandling av 

sin man. En del muslimer betonar att det är omöjligt i praktiken.36 

En man behöver bara meddela sin fru att han vill skiljas, medan frun måste lägga fram 

tunga skäl. Men att ta ut skilsmässa kan innebära ekonomiska svårigheter för en man eftersom 

brudgåvan tillfaller kvinnan vid en skilsmässa. Muslimerna hävdar därmed att det inte är en 

enkel sak för mannen att lämna sin fru.37 

                                                 
31 Alm, s. 85 f. 
32 Alm, s. 85 f. 
33 Alm, s. 86. 
34 Alm, s. 82 f. 
35 Alm, s. 88. 
36 Alm, s. 89. 
37 Alm, s. 89. 
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Anledningen till att kvinnan har en undanskymd plats i moskén är att man inte ska blanda 

könen mer än nödvändigt, då detta kan störa koncentrationen på Allah. Att kvinnor skall bära 

slöja är av samma anledning. Det står dock att det i många muslimska länder idag är ovanligt 

med slöja, speciellt bland yngre kvinnor.38 

Omskärelse av kvinnor förekommer på flera håll inom den muslimska världen. Boken be-

tonar att omskärelse inte är en islamisk sed och att det inom större delen av den muslimska 

världen inte förekommer alls.39 

2.3.2 Läromedel i klass II 

Den lärobok som använts i klass II heter Religion A och är skriven av Birgitta Thulin och Sten 

Elm.40 

Gudsbilden som ges i denna lärobok är att Allah är världens och människans skapare och 

att människan är Allahs tjänare. Människan är totalt underkastad Allah och islam betyder just 

underkastelse. Allah är en dömande gud eftersom han på den yttersta dagen skall döma män-

niskorna till paradis eller helvete efter deras gärningar. Men framförallt är Allah barmhärtig, 

förlåtande och hjälpande.41 

Människan är skapad god men kan begå synder. Allah är allsmäktig och har därför makt 

över människans gärningar och allt är förutbestämt. Ändå har människan en fri vilja eftersom 

hon kan välja att begå syndiga handlingar.42  

Kapitlet om islam inleds med en redogörelse för islams historia. I denna redogörelse tas 

begreppet jihad upp i samband med religionens spridning: 

Muhammed var både religiös och politisk ledare. Det heliga kriget, djihad, spred lära och in-
flytande.43 

Under rubriken ”Islamistisk fundamentalism” står det att man under de senaste årtiondena i 

västvärlden ofta tolkat islam som en aggressiv rörelse och som ett hot mot den internationella 

stabiliteten. Medierna i västvärlden har uppmärksammat fundamentalistiska grupper som för-

sökt ändra det politiska systemet med våld. Dessa dramatiska politiska händelser har gett en 

                                                 
38 Alm, s. 91. 
39 Alm, s. 91. 
40 Birgitta Thulin & Sten Elm, Religion A (Limhamn: Interskol förlag AB 2007). 
41 Thulin & Elm, s. 117. 
42 Thulin & Elm, s. 117. 
43 Thulin & Elm, s. 114. 
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massmediabild av att islam är fylld med våld, krig och terrorism. Men läroboken understryker 

att det är fel att låta detta överskugga den stora muslimska mångfalden.44 

Kvinnans uppgift är att sköta hemmet medan mannens uppgift är att ta ansvar för kvinnor-

na och barnen. Läroboken tar också upp att månggifte är tillåtet enligt Koranen, men att det 

idag är tillåtet i få länder och att det i dessa länder tillämpas allt mera sällan. Vid en skilsmäs-

sa måste kvinnan ange skäl som visar att mannen inte uppfyllt sina äktenskapliga plikter, me-

dan mannen enbart kan ansöka om skilsmässa. Eftersom mannen har ansvar för barnen är det 

hans plikt att ta hand om dem vid en skilsmässa.45 

Kvinnor har inte samma religiösa krav på sig, som männen har, eftersom kvinnorna anses 

vara psykiskt svagare. Koranen betonar dock att män och kvinnor har samma rättigheter och 

är jämställda. De olikheter som finns, till exempel ekonomiska olikheter, motiveras av att det 

är mannen som har det ekonomiska ansvaret.46 

Anledningen till att kvinnor bär slöja och döljer kroppen i vida kläder är att kvinnorna inte 

får vara utmanande klädda.  

Den kvinnliga könsstympningen har inget stöd i Koranen utan fanns redan före Muham-

meds tid, och enligt Sunna rekommenderas den inte.47 

2.4 Vad säger styrdokumenten? 

Styrdokumenten ligger till grund för skolans verksamhet. Den värdegrund som skolan skall 

förmedla och som alla som jobbar inom skolan skall göra levande finns beskriven i läroplaner 

och kursplaner.48 Undervisningen i skolan bör därför till stor del färgas av det som styrdoku-

menten säger och vill förmedla. 

2.4.1 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, står det att skolan skall förmedla och för-

ankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Läroplanen understryker att skolan skall för-

medla och gestalta värden som rör människolivets okränkbarhet, individens frihet och integri-

tet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan man och kvinna och värden som rör soli-

daritet med svaga och utsatta. Skolan skall bemöta främlingsfientlighet och intolerans med 
                                                 
44 Thulin & Elm, s. 119 f. 
45 Thulin & Elm, s. 124 f. 
46 Thulin & Elm, s. 124. 
47 Thulin & Elm, s. 125 f. 
48 Rapport 285, s. 6. 
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kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.49 Skolan skall därmed främja elevernas förstå-

else för andra människor och främja förmågan till medkänsla och inlevelse.50 

I läroplanen finns också skolverksamhetens mål och riktlinjer beskrivna. Mål som skolan 

skall sträva mot, när det gäller normer och värden, beskrivs som följer: 

Skolan skall sträva mot att varje elev 
• vidareutvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på 

kunskaper och personliga erfarenheter, 
• respekterar andra människors egenvärde och integritet, 
• inte accepterar att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt med-

verkar till att bistå människor, 
• förstår och respekterar andra folk och kulturer, 
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen51  

2.4.2 Kursplan för religionskunskap 

Syftet med ämnet religionskunskap är att ge eleverna möjligheter att ur olika perspektiv re-

flektera över existentiella och etiska frågor. Ämnet syftar också till att ge eleverna kunskap 

om trons innehåll och traditioner inom olika religioner och livsåskådningar. I undervisningen 

skall eleverna bli medvetna om de begrepp, de kunskaper och de redskap för analys som be-

hövs för att kunna värdera och ta ställning. Undervisningen skall leda till ökad förståelse för 

människor med olika religioner och livsåskådningar.52 

De mål som skolan skall sträva mot, i religionsundervisningen, är att eleven 

utvecklar sin personliga hållning i livs- och moralfrågor på grundval av kunskaper om olika 
traditioner och med respekt för grundläggande mänskliga rättigheter, 
 
fördjupar sin förmåga att reflektera över och argumentera kring existentiella frågor som rör 
tro, etik och livsåskådning, 
 
utvecklar sin förmåga att beskriva, analysera och förstå hur och varför levnadsvillkor, tradi-
tioner och samhällssystem samspelar med religion och livsåskådning, 
 
utvecklar sina insikter i kristendomens och andra världsreligioners och livsåskådningars hu-
vudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder, 
 
utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att 
tänka, skapa och handla, 
 

                                                 
49 Lpo 94. s. 37. 
50 Rapport 285, s. 6. 
51 Lpo 94. s. 45 f. 
52 Skolverket (a) 2006 (2007-11-20). 
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fördjupar sin förtrogenhet med de språk, begrepp, berättelser och bilder som uttrycker religi-
oners och livsåskådningars tolkningar av livet.53 

Efter att eleverna avslutat kursen Religionskunskap A skall de 

kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att 
tänka och handla 
 
känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars 
grundläggande uttrycksformer, tro och idéer 
 
kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till pro-
blemsituationer i vardags- och yrkesliv 
 
kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och 
moralisk utgångspunkt 
 
kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grund-
läggande värden i samhället 
 
kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik 
 
förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar 
människor i sin omgivning.54 

För att få godkänt i kursen skall eleverna ha uppfyllt dessa mål. De skall även kunna redovisa 

kunskaper om kristendomen, och några andra världsreligioner och livsåskådningar, som ger 

ökad förståelse för olika livsmönster som finns hos människor i den närmaste omgivningen. 

Eleverna skall också kunna värdera några företeelser i samhället som befrämjar eller som stri-

der mot samhällets värdegrund.55 

 

                                                 
53 Skolverket (a) 2006 (2007-11-20). 
54 Skolverket (b) 2006 (2007-11-20). 
55 Skolverket (b) 2006 (2007-11-20). 
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3. Metod och underlag 

3.1 Urval av skolklasser 

För att komma i kontakt med en eller flera klasser som ville vara med i min undersökning 

sökte jag upp min handledare, på den skola i Västra Götalands län där jag har min verksam-

hetsförlagda utbildning, för att se om hon kunde hjälpa mig. På så vis kom jag i kontakt med 

två gymnasieklasser som skulle läsa om islam under de sista fem veckorna på terminen. Det 

passade mig väldigt bra eftersom jag i min undersökning var tvungen att dela ut enkäten både 

före och efter undervisningen om islam. 

Klass I består av 24 elever som läser tredje året på gymnasiet. Av dessa var 18 stycken 

närvarande när enkäten delades ut första gången, innan de börjat läsa om islam. Samtliga 18 

ville vara med i undersökningen. Klass II består av 23 elever som läser andra året. När enkä-

ten delades ut var 20 stycken närvarande. Två av dessa ville inte delta i undersökningen, vil-

ket resulterade i deltagarantalet blev 18 stycken. Sammanlagt deltog 36 elever, 18 stycken 

från vardera klass. 

När enkäten delades ut den andra gången, efter undervisningen om islam, deltog 13 elever 

från klass I och 15 elever från klass II. Sammanlagt deltog 28 elever.  

3.2 Enkätundersökning 

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av enkät som undersök-

ningsmetod. Eftersom syftet med min undersökning, mina frågeställningar och frågorna i en-

käten syftar till att ta reda på ”hur ofta”, ”hur många” eller ”hur vanligt” kan min undersök-

ning ses som en kvantitativ studie.56 

Enkäten består av två delar (se bilaga 1 och 2). Den första delen består av sju frågor som är 

av öppen karaktär, vilket innebär att frågorna inte har några givna svarsalternativ. Anledning-

en till att jag ville använda mig av öppna frågor var att jag inte på något sätt ville styra, påver-

ka eller provocera eleverna. Den andra delen består av sju påståenden där eleverna får ta ställ-

ning till om påståendena stämmer överens med deras egna tankar och uppfattningar. Dessa 

påståenden har jag hämtat från bakgrundsdelen i denna uppsats och de är i viss mån represen-

tativa för den bild av islam och muslimer som media och vissa läroböcker ger. Påpekas bör att 

                                                 
56 Jan Trost, Enkätboken (Lund: Studentlitteratur 2001), s. 17. 
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jag skrev enkäten innan jag visste vilka böcker som använts i de båda klasserna och innan jag 

studerat vad som stod om islam i dessa läroböcker. 

Det är läraren som formar undervisningen genom sitt val av arbetsmetod och material. Där-

för anser jag att det är väsentligt att ta del av den undervisande lärarens mål och visioner med 

sin undervisning. För att få veta mera om hur läraren, som i detta fall är en och den samma, 

tänker kring sin undervisning och sitt arbetssätt bad jag henne svara på några frågor (se bilaga 

3).   

3.3 Undersökningens genomförande 

När det var dags för de båda klasserna att börja läsa om islam begav jag mig till deras lektion 

för att personligen presentera min undersökning och syftet med den. Jag tror att eleverna då 

känner sig mer motiverade till att delta och engagera sig i undersökningen. En annan anled-

ning var att jag ville gå igenom min enkät och ge eleverna chansen att ställa frågor, om det var 

något de tyckte var oklart eller om det fanns något de undrade över. 

Eftersom jag inte ville att eleverna skulle påverkas av påståendena i del II började jag med 

att gå igenom del I. När samtliga svarat på den gick jag igenom del II. Jag hoppades på så vis 

kunna undvika att färga elevernas svar på de öppna frågorna.  

De två sista påståendena som fanns i enkätens andra del ville jag förklara lite närmare in-

nan eleverna fick svara på dem. Med ”där borta” menade jag att islam är en religion som inte 

finns nära eleverna själva, nära deras vardag, något som de inte kan relatera till. Med ”länder-

na i väst” menade jag Europa och Nordamerika. 

När jag skulle sammanställa svaren från undersökningen började jag med att göra ett 

schema där jag förde in svaren från fråga ett i enkätens första del. På så vis kunde jag enkelt 

se vad eleverna tänkte på när de hörde ”islam”. Jag tog de båda klasserna för sig och räknade 

ut hur många procent av eleverna som kom att tänka på de begrepp eller ord som framkom-

mit. Med hjälp av mitt schema kunde jag även se vilka begrepp som framkommit i båda klas-

serna. Även på de för klasserna gemensamma begreppen räknade jag ut procent. På samma 

sätt gjorde jag med fråga två, tre, sex och sju i enkätens första del. 

I enkätens andra del räknade jag ut dels hur många i procent som svarat vad i vardera klass, 

dels hur många procent som svarat vad totalt sett. På detta sätt gick jag även tillväga när jag 

sammanställde svaren från enkätundersökningen efter undervisningen. 

Jag skickade mina frågor till den undervisande läraren via e-post. I samråd kom vi fram till 

att det bästa sättet för både henne och mig var att hon svarade skriftligt.  
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3.4 Metodkritik 

I många metodböcker talar man om strukturerade och ostrukturerade frågor. Strukturerade 

frågor är frågor med fasta svarsalternativ. Med ostrukturerade frågeformulär menar man att 

alla eller de flesta frågorna saknar svarsalternativ.57  

Jan Trost (2001) varnar för att använda öppna frågor, det vill säga ostrukturerade frågor, på 

grund av två anledningar: dels kan det vara tidsödande eftersom det finns de som skriver 

otydligt, det finns de som skriver långa svar, andra skriver kort och det är också vanligt att det 

finns de som inte svarar alls. Dels kan människor som är ovana skribenter tycka att det är be-

svärligt att formulera sig skriftligt. Man kanske inte heller känner sig motiverad till att svara 

på något som inte intresserar en.58  

Även Jan-Axel Kylén (2004) skriver om öppna frågor. Han menar att öppna frågor styr den 

som svarar mindre och att man genom öppna frågor kan få reda på attityder och kunskap.59 

Jag har själv tänkt använda mig av både strukturerade och ostrukturerade frågor i mitt fråge-

formulär. De frågor som jag använt mig av i den första delen av enkäten är, som jag tidigare 

nämnt, öppna frågor. Dessa frågor är inte av den typ där man kan skriva långa svar. 

Trost menar också att man bör undvika följdfrågor som ”Motivera”, ”Varför?” eller ”För-

klara hur”. Dels på grund av att folk kanske inte vill skriva ner sina tankar, dels är det lätt att 

ange ett svar på huvudfrågan som inte innebär någon öppen följdfråga.60 

Under sammanställandet av min enkätundersökning stötte jag på några svårigheter. För det 

första ansåg jag att det var svårt att veta vad eleverna menade med vissa ord och begrepp som 

de svarat i enkäten. Ett exempel är Ramadan och fasta. Jag kan inte ta förgivet att eleverna 

likställer dessa två begrepp. Samma sak gäller slöjor och burka. För att gardera mig har jag 

därför angett ordagrant vad eleverna har svarat. 

För det andra var det en svår uppgift för mig att veta om elevernas svar var positivt eller 

negativt laddade, speciellt i enkätens första del. Ett ord eller begrepp som är positivt för en 

elev kan vara negativt för en annan. Jag har därför varit försiktig med att uttala mig om be-

grepp som enligt mig kan vara båda delar. 

För det tredje kan man tänka sig att resultatet av undersökningen kunde ha sett annorlunda 

ut om jag använt mig av påståenden som var av positiv karaktär i enkätens andra del.  

                                                 
57 Trost, s. 56 f. 
58 Trost, s.72. 
59 Jan-Axel Kylén, Att få svar - intervju, enkät, observation (Stockholm: Bonnier Utbildning AB 2004), s. 61. 
60 Trost, s. 72. 
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Som jag nämnde ovan svarade läraren skriftligt på de frågor som jag ställde. På så vis blev 

risken mindre att det kunde uppstå några missförstånd eller att information uteblev i hanter-

ingen. Men å andra sidan fanns det ingen chans för mig att ställa följdfrågor eller be om för-

tydliganden i direkt anslutning till att svaren gavs. 

När man gör en enkätundersökning bör man tänka på att resultatet kan variera från ort till 

ort, till och med från skola till skola inom en och samma ort. Mitt resultat är specifikt för de 

klasser vari jag gjort undersökningen. Därmed ger min undersökning inte en enhetlig bild av 

elevers bild av eller attityder gentemot islam och muslimer.     
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4. Resultat  

4.1 Enkätundersökning före undervisningen 

För att se vilken bild av islam och muslimer eleverna hade innan de började läsa om islam i 

religionskunskapen fick de svara på en enkät innan undervisningen tog sin början. Resultaten 

av denna enkät redovisas här. 

4.1.1 Enkät del I  

Enkätens första del bestod av frågor med öppna svar där eleverna gavs chansen att med egna 

ord skriva ned sina tankar om och kring islam och muslimer. Nedan visas resultatet av dessa 

enkätfrågor. 

I den första frågan ville jag veta vad det första är som eleverna tänker på när de får höra 

ordet ”islam”.  

 

Tabell 1: Vad är det första du kommer att tänka på när du hör ”islam”? 

                                Klass I                    Klass II 

Begrepp %  Begrepp  % 

Slöjor 26 Krig 24 
Koranen 13 Självmordsbombare 16 
Terrorattacker 13 Talibaner   8 
Gudar   6 Fattigdom   4 
Självmordsbombare   6 Konstig religion   4 
Krig   6 Bära vatten på huvudet   4 
Bombattacker   6 Bombare   4 
Muslimer    6 Killar med kniv   4 
Klädda i lakan   6 Gud   4 
Fasta   6 Skäggiga gubbar   4 
Israel   6 Slavar   4 
  Utlänningar   4
  Någonting mellan  
  himmel och jord   4

 

Av samtliga elever som deltagit i undersökningen är det cirka 17 % som tänker på krig när de 

hör ordet islam. Nästan 10 % av eleverna tänker på självmordsbombare och cirka 5 % tänker 

på bombattacker eller bombare.  

Som man kan se i denna tabell dominerar ord som har med våld att göra såsom krig, ter-

rorattacker, självmordsbombare, bombare och killar med kniv. Fattigdom, konstig religion, 
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slavar och talibaner är ord som har en negativ klang. Det är bara i klass I som Koranen och 

slöjor nämns. 

I fråga två ombands eleverna att beskriva islam med tre ord.  

 

Tabell 2: Beskriv islam med tre ord 

 Klass I Klass II 

Begrepp % Begrepp                        % 

Kvinnoförtryck 15,90 Krig  14,89 
Slöjor 11,36 Slöjor  10,63 
Religion i krig   6,81 Mörka    4,25 
Väldigt religiösa   4,45 Själmordsbombare   4,25 
Hårda regler   4,45 Skäggiga gubbar   4,25 
Strikt religion   4,45 Ramadan    4,25 
Stor   4,45 Kärleksfullt      4,25 
Terrorattacker   4,45 Fattigdom     2,12 
Släkten är viktig   2,27 Fasta    2,12 
Ber   2,27 Gud    2,12 
Religionen är viktig   2,27 Konstig religion   2,12 
Tempel   2,27 Bortgifta    2,12 
Gudar   2,27 Inget kvinnovärde   2,12 
Gammal   2,27 Hårt    2,12 
Ramadan   2,27 Strikt    2,12 
Muslimer   2,27 Muslimer    2,12 
Allah   2,27 Ber överdrivet mycket   2,12 
Aktivister   2,27 Kvinnoförtryck   2,12 
Extrema grupper   2,27 Moskéer    2,12 
Oroligt   2,27 Inpackade kvinnor   2,12 
Våldsamt   2,27 Talibaner    2,12 
En del bra värderingar   2,27 Galna    2,12 
Turban   2,27 Tråkigt    2,12 
Fasta   2,27 Strängt    2,12 
Griskött   2,27 Burka    2,12 
Stridigheter   2,27 Islamister    2,12 
Israel   2,27 Mecka    2,12 
   Koranen    2,12 
  Ett jävla helvete   2,12 
  Israel    2,12 
  Terrorister    2,12 

   Varför låta ett ruttet    
   äpple förstöra  
   hela korgen?   2,12 

 

Som det framgår av denna tabell är 11 begrepp representerade i båda klasserna. Nära 11 % av 

eleverna beskriver islam med begreppet krig eller religion i krig. Samma siffra gäller för be-

greppet slöjor. Nära 9 % beskriver islam med kvinnoförtryck. För att beskriva islam anser 

cirka 3 % att begreppen hårda regler/hårt, strikt religion/strikt, terrorattacker och Ramadan 
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är representativa. Cirka 2 % anser att begreppen ber, muslimer, fasta och Israel är representa-

tiva. 

Även i denna tabell kan man se att många uttryck är förknippade med något negativt och 

med våld. Sådana exempel är inget kvinnovärde, våldsamt, strängt, oroligt, terrorattacker, 

självmordsbombare och tråkigt. Men man kan även se begrepp som kan kopplas till något 

positivt, så som kärleksfullt och en del bra värderingar. 

I den tredje frågan ombads eleverna att beskriva muslimer med tre ord. 

 

Tabell 3: Beskriv muslimer med tre ord 

 Klass I Klass II 
Begrepp: % Begrepp: % 

Slöjor 13,63 Slöjor 14,58 
Djupt troende 11,36 Krig 14,58 
Ber ofta   6,81 Självmordsbombare   6,25 
Vegetarianer   6,81 Bomber   4,16 
Självmordsbombare   6,81 Moskéer   4,16 
Burka   4,54 Bortgifta   4,16 
Ramadan   4,54 Skäggiga gubbar   4,16 
Konstig musik   4,54 Turban   4,16 
Allah   4,54 Snälla   4,16 
Hårda regler   2,27 En del krigar   4,16 
Fattigt folk   2,27 Omskärelse   2,08 
Fasta   2,27 Soldater   2,08 
Nykterister   2,27 Kvinnoförnedrande   2,08 
Lever ej jämställt   2,27 Hedersmord   2,08 
Aladdin   2,27 Mörka   2,08 
Små   2,27 Fula kläder   2,08 
Terrorister   2,27 Israel   2,08 
Radband   2,27 Långt hår   2,08 
Extrema   2,27 Galna   2,08 
Konservativa   2,27 Tråkigt   2,08 
Stor familj   2,27 Strängt   2,08 
Diktatur   2,27 Burka   2,08 
Skägg   2,27 Kristna   2,08 
Religiösa   2,27 Snygga   2,08 
Turban   2,27 Fasta   2,08 
  Äter inte gris   2,08 
  De är väl som människor 
  är mest   2,08 

 

Av de deltagande eleverna anser cirka 14 % att begreppet slöjor beskriver muslimer. Nära 7 

% anser att självmordsbombare är ett begrepp som representerar muslimer, medan cirka 3 % 

förknippar muslimer med burka eller skäggiga gubbar/skägg. Fasta var ett begrepp som cirka 

2 % av eleverna anser beskriva en muslim.  
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Precis som i de två ovanstående tabellerna finns det i denna tabell begrepp som är negativt 

laddade; galna, fattigt folk, terrorister, krig, bomber och tråkigt. Några ord som dock är posi-

tivt laddade är snälla och snygga. 

Eleverna uppmanades att i fråga fyra nämna något som tilltalade dem inom islam. Majori-

teten av de tillfrågade svarade att de inte kunde nämna något som tilltalade dem på grund av 

att de inte visste något. Många elever lämnade raderna blanka. En del elever svarade att det 

inte fanns något som tilltalade dem eller att de inte kunde komma på något. En elev skrev att 

det som tilltalade henne var att de är väldigt vänliga mot varandra. 

När eleverna ombads nämna något som tilltalade dem mindre blev några av svaren: omskä-

relse, fasta, shiamuslimer, fanatiker och krig. En elev svarade att det mesta med deras religion 

tilltalade honom mindre. Hedersmord, slöjor, moskéer och självmordsbombare är exempel på 

saker som tilltalar eleverna mindre. Det vanligast förekommande svaret var kvinnoförtryck 

och kvinnans underordnade ställning. 

 Fråga sex löd: Är du positivt inställd till islam? Där hade eleverna två svarsalternativ att 

välja mellan; ja eller nej. ”Varför?/Varför inte?” löd följdfrågan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Är du positivt inställd till islam? 

 

Som man tydligt kan se av denna figur så var majoriteten av eleverna negativt inställda till 

islam. Hela 87 % ansåg att de inte har en positiv inställning. Som anledning till detta har ele-

verna uppgett att de har sett och hört mycket negativt på TV och att muslimernas synsätt skil-

jer sig mycket från vårt. En elev påpekar dock att den negativa bild som media förmedlar bara 
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är en liten del av islam. En annan elev svarade att det bara verkar finnas meningsskiljaktighe-

ter. Andra uppger att krig och självmordsbombare är orsaken till deras negativa inställning.  

Det är bara en elev som svarat ja och motiverat varför. Motiveringen till elevens positiva 

inställning är att muslimer vill ha fred. 

Den sista frågan i enkätens första del hade till syfte att ta reda på varifrån eleverna har fått 

den mesta kunskapen om islam. Svarsalternativen var ”hemmet”, ”skolan” eller ”media”. 7 % 

av de tillfrågade eleverna uppgav att de fått den mesta kunskapen om islam ifrån hemmet. 35 

% av de tillfrågade svarade att de fått den mesta kunskapen från skolan, medan 58 % svarade 

att det var ifrån media. 

4.1.2 Enkät del II 

Enkätens andra del, som även den delades ut före undervisningens början, bestod av sju på-

ståenden där eleverna fick ta ställning till om påståendena stämde överens med deras egna 

tankar och uppfattningar. Svarsalternativen var ”Nej, det stämmer inte alls”, ”Det stämmer 

ganska dåligt”, ”Tveksam/vet inte”, ”Det stämmer ganska bra” och ”Ja, det stämmer precis”. 

Påstående nummer ett löd: Islam betyder underkastelse. Muslimer ska underkasta sig Guds 

vilja. Inför Allah är människan en liten obetydlig varelse. 

 

Påstående nummer ett

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

Nej, det

stämmer inte

alls

Det stämmer

ganska dåligt

Tveksam/vet

inte

Det stämmer

ganska bra

Ja, det

stämmer precis

%

Klass I

Klass II

 

Figur 3: Betydelse av islam och muslim. 
 

Som figuren visar fanns det ingen som höll med om att påståendet inte stämmer alls. 30 % av 

eleverna ansåg att påståendet stämmer ganska bra medan 28 % ansåg att det stämmer precis. 

28 % svarade att de var tveksamma eller inte visste. Däremot är det 14 % som anser att påstå-

endet stämmer ganska dåligt.  
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I klass I ansåg sig nära 34 % av eleverna vara tveksamma eller inte veta. Lika många pro-

cent tyckte att påståendet stämde ganska bra. I klass II ansåg nära 39 % att påståendet stämde 

precis med vad de själva tyckte. 

Det andra påståendet menar att Gud har fullkomlig makt och att människan saknar fri vilja. 
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Figur 4: Gud har fullkomlig makt. 
 

Resultatet av detta påstående visar att 34 % av eleverna ansåg sig vara tveksamma eller inte 

veta. 25 % menade att påståendet stämmer ganska bra. 19 % av de svarande menade att det 

stämmer precis. 11 % av eleverna ansåg att detta påstående inte stämmer alls eller att det 

stämmer ganska dåligt.  

I klass I svarade nära 39 % av eleverna att påståendet stämmer ganska bra och nära 28 % 

att de var tveksamma eller inte visste. I klass II svarade nära 39 % att de var tveksamma, me-

dan nära 28 % svarade att det stämmer precis. 
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Det tredje påståendet säger att islam är en våldsreligion där muslimer försvarar sin religion 

genom heligt krig, så kallat jihad. 
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Figur 5: Islam som en våldsreligion. 
 

41,5 % av de tillfrågade svarade att detta påstående stämmer ganska bra. Lika många procent 

tyckte att det stämmer precis. 14 % uppgav att de var tveksamma eller inte visste. 3 % av ele-

verna uppgav att påståendet stämmer ganska dåligt. 

Cirka 61 % av de tillfrågade i klass I svarade att påståendet stämmer ganska bra överens 

med deras egna tankar. Nära 56 % av de tillfrågade i klass II svarade att påståendet stämmer 

precis. 

Det fjärde påståendet lyder som följer: Muslimer är terrorister och självmordsbombare. 
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Figur 6: Muslimer är terrorister och självmordsbombare. 
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Med hjälp av figuren kan vi se att majoriteten av de tillfrågade ansåg att påståendet om att 

muslimer är terrorister och självmordsbombare stämmer precis. Totalt ansåg 61 % av eleverna 

detta. 19 % svarade att påståendet stämmer ganska bra. 14 % var tveksamma. 3 % ansåg att 

det stämmer ganska dåligt eller inte alls. 

Det femte påståendet menar att den muslimska kvinnan är förtryckt och underlägsen man-

nen. 
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Figur 7: Den muslimska kvinnan är förtryckt. 
 

Av de tillfrågade svarade 52 % att detta påstående stämmer precis. 36 % av eleverna uppgav 

att det stämmer ganska bra, medan 6 % menade att det stämmer ganska dålig. Samma siffra 

gäller för hur många procent som varit tveksamma. 

I klass I svarade nära 56 % att påståendet stämmer ganska bra överens med den egna upp-

fattningen. I klass II uppgav nära 78 % att påståendet stämmer precis. 
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Det sjätte påståendet säger att islam är en religion som finns ”där borta”.  

 

Påstående nummer sex

0

10

20

30

40

50

60

70

Nej, det

stämmer inte

alls

Det stämmer

ganska dåligt

Tveksam/vet

inte

Det stämmer

ganska bra

Ja, det

stämmer precis

%

Klass I

Klass II

 

Figur 8: Islam är en religion ”där borta”. 
 

Denna figur visar att majoriteten, 55 %, av eleverna som deltagit ansåg att påståendet om att 

islam är en religion ”där borta” stämmer precis. 17 % uppgav att påståendet stämmer ganska 

dåligt eller stämmer ganska bra. 11 % av eleverna var tveksamma eller visste inte. 

Det sjunde och sista påståendet lyder: Muslimska länder är underlägsna länderna i väst. 
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Figur 9: Muslimska länder är underlägsna länderna i väst. 

 

42 % av de tillfrågade menade att påståendet stämmer precis. 25 % ansåg att det stämmer 

ganska bra. 19 % uppgav att de var tveksamma eller inte visste. 6 % av det tillfrågade elever-

na höll inte alls med påståendet. 8 % menade att det stämmer ganska dåligt. 
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Cirka 33 % av eleverna i klass I ansåg att påståendet stämmer ganska bra. Nära 67 % av 

eleverna i klass II ansåg att påståendet stämmer precis.  

4.2 Enkätundersökning efter undervisningen 

När eleverna under fem veckor undervisats om islam delade jag för andra gången ut min en-

kät, eftersom jag ville se om bilden av och attityderna gentemot islam och muslimer föränd-

rats. Resultaten av dessa enkätsvar redovisas här nedan. 

4.2.1 Enkät Del I 

Som jag redan nämnt bestod enkätens första del av frågor med öppna svar.  På så vis kunde 

eleverna med egna ord skriva ned sina tankar och åsikter. 

I den första frågan ombads eleverna att skriva ned det första de kommer att tänka på när de 

får höra ordet ”islam”. 

 

Tabell 4: Vad är det första du kommer att tänka på när du hör ”islam”? 

 Klass I Klass II 

Begrepp  % Begrepp  % 

Muhammed  25 Slöjor  17,5 
Allah  19 Självmordsbombare 17,5 
Terrorister  13 Muhammed  13 
Koranen  13 Skäggiga gubbar   8 
Muslimer    6 Krig    8 
Nedtryckta kvinnor   6 Bomber    8 
Mecka    6 Mat    4 
Slöjor    6 Jihad    4 
Självmordsbombare   6 Kvinnoförtryck   4 
   Koranen    4 
   Tro på Gud    4 
   Håriga    4 
   Al-Qaida    4 

 

Av denna tabell framgår det att fem begrepp är representerade i båda klasserna. 17,5 % av de 

tillfrågade eleverna kommer att tänka på Muhammed när de hör ordet ”islam”. 12,5 % kom-

mer att tänka på slöjor. Samma siffra gäller för begreppet självmordsbombare. Av eleverna 

kommer 7,5 % att tänka på Koranen, medan 5 % tänker på nedtryckta kvinnor eller kvinnoför-

tryck. 

I denna tabell dominerar negativt laddade begrepp såsom terrorister, nedtryckta kvinnor, 

självmordsbombare, krig, al-Qaida och bomber. Men begrepp som har med religionen islam 
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och dess utövande att göra är också representerade. Jag tänker då framförallt på Allah, Mecka 

och tro på Gud. 

I fråga nummer två bad jag eleverna att beskriva islam med tre ord.  

 

Tabell 5: Beskriv islam med tre ord 

 Klass I  Klass II 

Begrepp  % Begrepp  % 

Muhammed  23,07 Krig  11,90 
Allah  17,94 Slöjor    9,52 
Koranen  10,25 Bomber    7,14 
Mecka    5,12 Jihad    7,14 
Gammalmodig   5,12 Fattigt    7,14 
Ramadan     2,56 Vallfärd    4,76 
Religion    2,56 Skägg    4,76 
Arab    2,56 Många kvinnor   4,76 
De fem pelarna   2,56 Hedersmord   4,76 
En Gud    2,56 Koranen    4,76 
Intressant    2,56 Självmordsbombare   4,76 
Hård    2,56 Kvinnoförtryck   4,76 
Kaba    2,56 Likt vår religion   2,38 
Bön    2,56 Svart    2,38 
Moské    2,56 Turkar    2,38 
De spelarna    2,56 Dåligt folk    2,38 
Underkastelse till Gud   2,56 Talibaner    2,38 
Mansstyrt    2,56 Mecka    2,38 
Sunna    2,56 Ber    2,38 
Sharia    2,56 Droger    2,38 
   Svarta    2,38 
   Terrorister    2,38 

 

Av samtliga elever som deltagigt i undersökningen är det cirka 7 % som beskriver islam med 

begreppet Koranen. Nära 4 % beskriver islam med begreppet Mecka. Samma antal procent 

anser att begrepp som beskriver kvinnans underlägsenhet är representativa för islam. Cirka 2 

% av eleverna beskriver islam genom begreppen bön och ber. 

Även i denna tabell kan man se att många uttryck är förknippade med något negativt eller 

med våld. Men dominerar gör begrepp och uttryck som karaktäriserar religionen islam. Såda-

na exempel är Muhammed, Allah, Mecka, Koranen, Ramadan, vallfärd och de fem pelarna. I 

klass I görs också en distinktion mellan olika grupper inom islam eftersom de nämner sunna.  
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I den tredje frågan ombads eleverna att beskriva muslimer med tre ord. 

 

Tabell 6: Beskriv muslimer med tre ord   

 Klass I  Klass II 

Begrepp  % Begrepp  % 

Troende  16,12 Slöjor  18,91 
Slöjor    9,67 Skägg  10,81 
Mansdominerat   6,45 Allah    5,40 
Arab    6,45 Håriga    5,40 
Fasta    3,22 Bomber    5,40 
Vallfärd    3,22 Svarta    5,40 
Mecka    3,22 Terrorister    5,40 
Sunni- och shiamuslimer   3,22 Kristna    2,70 
Tror på en Gud, Allah   3,22 Ber    2,70 
Konsekvent    3,22 Intelligenta    2,70 
Gammalmodiga   3,22 Klipska     2,70 
Koranen    3,22 Snälla    2,70 
Nedtryckta kvinnor   3,22 Dumma    2,70 
Hårda    3,22 Konstiga    2,70 
Bra värderingar   3,22 Kor    2,70 
Extrema    3,22 Indien    2,70 
Underkastande    3,22 Rena    2,70 
Månggifte    3,22 Tvättar sig    2,70 
Bön    3,22 Burka    2,70 
Fromma    3,22 Hedersmord   2,70 
Givmilda    3,22 Självmordsbombare   2,70 
Omhändertagande   3,22 Stora näsor    2,70 
Många beredda att dö  Mordiska    2,70 
för sin tro    3,22 

 

Av de deltagande eleverna anser nära 15 % att begreppet slöjor beskriver muslimer. Cirka 4 

% anser att Allah/tror på en Gud är begrepp som representerar muslimer. Bön/ber är begrepp 

som nära 3 % av eleverna anser beskriva en muslim. 

I denna tabell, liksom i de två föregående, finns ord och uttryck som är negativt laddade; 

underkastande, dumma, konstiga och mordiska. Dominerar gör ändå de positivt laddade ut-

trycken; givmilda, omhändertagande, fromma, intelligenta, klipska och snälla.  

När eleverna i fråga fyra ombads att nämna något som tilltalade dem inom islam var det 

många som tog upp allmosan och tron på en enda Gud. Även månggifte tilltalade många. 

Flera elever nämnde att familjegemenskapen och tryggheten i familjen var något som tilltala-

de dem. En del elever svarade att det inte fanns något som tilltalade dem. 

Eleverna uppmanades i fråga fem att nämna något som tilltalade dem mindre inom islam. 

Majoriteten av de tillfrågade uppgav att omskärelse och våldrelaterade begrepp tilltalade dem 
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mindre. Många elever nämnde även kvinnosynen som exempel. Att muslimer inte får äta 

fläskkött och att de måste följa många regler såg många elever som något mindre bra. 

I fråga sex ämnade jag ta reda på om de tillfrågade eleverna var positivt inställda till islam 

eller inte. Följdfrågan var ”Varför?/Varför inte?” 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Är du positivt inställd till islam?  

 

Som man kan utläsa av denna figur var majoriteten av de tillfrågade eleverna negativa till 

islam efter avslutad undervisning. Hela 83 % uppgav att de var negativt inställda till islam. På 

följdfrågan ”Varför inte” uppgav många elever att kvinnosynen, månggifte och de många reg-

lerna påverkar dem negativt. Att religionen är våldsam har några elever motiverat sitt svar 

med. En elev svarar att muslimer tänker för mycket på sig själva och sin egen religion. 

Det är få elever som har motiverat sin positiva inställning. En elev svarade att islam verkar 

vara en relativt normal religion. En annan elev skrev att islam verkar vara en bra religion. 

Den sjunde och sista frågan i enkätens första del hade till syfte att ta reda på varifrån ele-

verna fått den mesta kunskapen om islam; i hemmet, skolan eller från media. 9 % av eleverna 

uppgav att de fått den mesta kunskapen från hemmet. 62 % svarade att de fått den mesta kun-

skapen från skolan och 29 % uppgav att de fått den från media.  

4.2.2 Enkät Del II 

Enkätens andra del bestod av sju påståenden där eleverna fick ta ställning till om påståendena 

stämde överens med deras egna tankar och uppfattningar. Svarsalternativen var ”Nej, det 

Klass II

JA

20%

NEJ

80%

Klass I

JA

14%

NEJ

86%



 

 37 

stämmer inte alls”, ”Det stämmer ganska dåligt”, ”Tveksam/vet inte”, ”Det stämmer ganska 

bra” och ”Ja, det stämmer precis”. 

Det första påståendet som eleverna fick ta ställning till löd: Islam betyder underkastelse. 

Muslimerna skall underkasta sig Guds vilja. Inför Allah är människan en liten obetydlig va-

relse. 
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Figur 11: Betydelse av islam och muslim. 

 

Av samtliga tillfrågade elever var det 67 % som ansåg att påståendet stämmer precis. 11 % 

uppgav att det stämmer ganska bra. Samma antal procent uppgav att det inte stämmer alls. 7 

% av eleverna kryssade i att de var tveksamma eller inte visste. 4 % ansåg att påståendet 

stämmer ganska dåligt. 

I klass I uppgav cirka 83 % att påståendet stämmer precis, medan cirka 53 % i klass II 

uppgav detsamma. Cirka 8 % av eleverna i klass I menade att påståendet inte stämmer alls 

medan motsvarande uppgift i klass II var cirka 13 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 

Det andra påståendet säger att Gud har fullkomlig makt och att människan saknar fri vilja. 
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Figur 12: Gud har fullkomlig makt. 

 

Resultatet av detta påstående visar att 33,5 % av eleverna ansåg att påståendet stämmer precis. 

Samma siffra gäller för att påståendet stämmer ganska bra. 11 % av eleverna ansåg sig vara 

tveksamma eller inte veta. 11 % ansåg även att påståendet inte stämmer alls eller att det 

stämmer ganska dåligt. 

I klass I svarade cirka 58 % av de tillfrågade att påståendet stämmer ganska bra överens 

med deras egen uppfattning. Nära 47 % av eleverna i klass II uppgav att påståendet stämmer 

precis. 

Det tredje påståendet menar att islam är en våldsreligion där muslimer försvarar sin religi-

on genom heligt krig, så kallat jihad. 
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Figur 13: Islam som en våldsreligion. 
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41 % av eleverna som deltog i undersökningen uppgav att det tredje påståendet stämmer pre-

cis. 26 % svarade att de var tveksamma eller inte visste. 19 % av eleverna uppgav att påståen-

det stämmer ganska bra, medan 7 % ansåg att det inte stämmer alls eller att det stämmer 

ganska dåligt. 

Cirka 41 % av de tillfrågade i klass I uppgav att detta påstående stämmer ganska bra.  25 % 

svarade att de var tveksamma eller inte visste. I klass II menade nära 67 % av eleverna att 

påståendet stämmer precis. Nära 27 % uppgav att de var tveksamma. 

Det fjärde påståendet löd: Muslimer är terrorister och självmordsbombare. 
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Figur 14: Muslimer är terrorister och självmordsbombare. 

 

Denna figur visar att majoriteten, 40 %, av eleverna som deltagit i undersökningen ansåg att 

påståendet om att muslimer är terrorister och självmordsbombare stämmer ganska bra. 19 % 

ansåg att påståendet stämmer precis. Samma procent av de tillfrågade ansåg att påståendet 

stämmer ganska dåligt. 

50 % av de tillfrågade i klass I uppgav att påståendet stämmer ganska bra, medan samma 

uppgift var cirka 33 % i klass II. 

 

 

 

 

 



 

 40 

Det femte påståendet lyder som följer: den muslimska kvinnan är förtryckt och underläg-

sen mannen.  
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Figur 15: Den muslimska kvinnan är förtryckt. 

 

55 % av de tillfrågade eleverna uppgav att de ansåg att påståendet stämmer precis och 30 % 

uppgav att det stämmer ganska bra. Av de tillfrågade uppgav 11 % att de var tveksamma eller 

inte visste. 4 % menade att påståendet stämmer ganska dåligt. Att påståendet inte stämmer alls 

var det ingen som ansåg. 

Som figuren visar ansåg cirka 58 % av eleverna i klass I att påståendet stämmer ganska bra 

överens med deras egen uppfattning, medan cirka 33 % ansåg att påståendet stämmer precis. I 

klass II uppgav majoriteten, cirka 73 %, att påståendet stämmer precis. Cirka 13 % uppgav att 

de var tveksamma eller inte visste. 
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Det sjätte påståendet menar att islam är en religion som finns ”där borta”. 
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Figur 16: Islam är en religion som finns ”där borta”. 

 

Av de tillfrågade eleverna menade 30 % att påståendet om att islam är en religion som finns 

”där borta” stämmer precis. 22 % menade att det stämmer ganska bra eller att det stämmer 

ganska dåligt. 15 % av de tillfrågade uppgav att de är tveksamma. Resterande 11 % ansåg att 

påståendet inte stämmer alls. 

I klass I uppgav nära 42 % att påståendet stämmer ganska dåligt, medan 25 % uppgav att 

det stämmer ganska bra. I klass II ansåg 40 % av eleverna att påståendet stämmer precis. 20 % 

ansåg att det stämmer ganska bra. 

Det sjunde och sista påståendet säger att muslimska länder är underlägsna länderna i väst.  
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Figur 17: Muslimska länder är underlägsna länderna i väst. 
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Totalt ansåg 33 % av de tillfrågade eleverna att påståendet stämmer precis och 26 % ansåg att 

påståendet stämmer ganska bra. Samma antal procent ansåg sig vara tveksamma. 11 % av 

eleverna menade att påståendet stämmer ganska dåligt, medan 4 % menade att det inte stäm-

mer alls. 

I klass I uppgav cirka 41 % av eleverna att påståendet stämmer ganska bra. Cirka 33 % 

uppgav att de är tveksamma. I klass II ansåg 60 % av de tillfrågade att påståendet stämmer 

precis. 20 % av de tillfrågade eleverna ansåg sig vara tveksamma.    

4.3 Frågor till undervisande lärare och hennes svar 

Läraren är den person som formar undervisningen genom sitt val av arbetsmetod och material. 

Jag anser därmed att det är väsentligt att ta del av den undervisande lärarens mål och visioner 

med sin undervisning. De klasser som har deltagit i min undersökning har en och samma lära-

re. Hennes mål och visioner redovisas nedan. 

1. Hur skulle du vilja beskriva islams Gud?   

I min undervisning försöker jag att ge en så allsidig bild av islams gudsbegrepp som 

möjligt. Jag tar upp sura 1, som beskriver Gud som barmhärtig, nåderik, allsmäktig, 

men också den som härskar på domens dag och den som kan visa vrede. Jag jämför 

även med kristendomens gudsbegrepp och tar då upp sura 112 1-4 (har inte avlat) 

och sura 4, 48 – 51 (Gud förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid hans sida). Jag 

tar även upp predestinationstanken. (Sura 3 26-27) 

2. Hur skulle du vilja beskriva begreppet jihad?  

Naturligtvis tar jag upp förklaringen ”krig mot islams fiender” och hänvisar till aktu-

ella händelser eftersom eleverna har hört uttrycket i terrorsammanhang. Men jag för-

söker också vidga begreppet och visa på en annan tolkning, nämligen kampen mot 

allt som förstör i samhället, alltså en kamp mot sjukdomar och fattigdom. 

3. Hur skulle du vilja beskriva den muslimska kvinnans roll?  

Jag försöker också där vidga begreppen. Jag ger som bakgrund den konservativa 

wahhabismens försök att dominera nutida sunna-islam samt berättar om att annan 

tradition funnits till exempel i Bosnien och bland kurder när det gäller till exempel 

bruket av huvudduk. Jag tar upp sharias, det islamiska rättssystemet, många gånger 

förnedrande regler för kvinnan, ger ett historiskt perspektiv samt berättar om den 

moderna muslimska feminism jag läst om. Jag talar gärna om Khadidja som en stark 

kvinnlig förebild! Jag poängterar tydligt att kvinnlig omskärelse egentligen är en kul-

turell tradition i norra Afrika och inte ursprunglig muslimsk sed. 
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4. När du undervisar om islam, vad tycker du är viktigt att belysa och poängtera? 

Ovan har jag redan skrivit om vissa saker men jag tar även upp bakgrunden till sunna 

och shia och ger en översikt över efter vilka principer muslimska länder kan styras. 

Jag ger också en översikt över ”Abrahams barn” och vår gemensamma bakgrund.  

Jag vill försöka ge eleverna verktyg för att förstå något av vad som händer i världen 

men också få dem att förstå att islam som religion har fler sidor än vulgärbilden upp-

visar. Där finns trygghet och gemenskap och ett rikt arv. Jag försöker lyfta fram det 

som förenar oss, inte bara det som skiljer. 

5. Vilken bild av islam vill du att dina elever skall ha efter avslutad undervisning?  

Se fråga 4. Jag hoppas att de har en mer nyanserad bild än när de kom till min under-

visning. 

6. Hur gör du pedagogiskt för att uppnå målen med undervisningen om islam? 

Grundkurs med lärarledd undervisning, grupparbete, enskilt arbete och avslutas med 

prov. Individuell fördjupning av valfria texter. Kort reflektion över det lästa lämnas 

in. 

7. Vad tycker du om den bild av islam som framställs i läroböckerna som du använt dig 

av?  

Om du tycker att den är bristfällig, hur gör du för att komplettera uppgifterna?  

I huvudsak ger böckerna en hyfsad bild av islam. Alm har dock en del formuleringar 

om till exempel självmordsbombare och kvinnans ställning som behöver komplette-

ras. Hans perspektiv känns inte helt dagsaktuellt. Dessutom saknar jag i böckerna vår 

gemensamma historia i Abraham, något som är viktigt för identifikationen. Jag kom-

pletterar alltså med eget material. Jag försöker lära eleverna att man alltid ska vara 

källkritisk! En uppgift behöver inte vara hela sanningen bara för att den står i en lä-

robok. Det är viktigt att söka även i andra källor och lyssna till annan information, till 

exempel till lärarens förklaringar. 
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5. Diskussion 

Många människor är negativt inställda till islam. Det visar artikeln som jag nämnde i inled-

ningen och det visar resultatet av min undersökning. Innan eleverna fick undervisning om 

islam uppgav 13 % av de tillfrågade att de var positivt inställda till islam. Efter avslutad un-

dervisning uppgav 17 % att de var positiva. De tillfrågade elevernas inställning hade alltså 

blivit mer positiv efter fem veckors undervisning. Jag anser att 17 % är en liten andel. Det 

innebär ju att majoriteten, 83 %, är negativt inställda till islam, trots att det står i läroplanen att 

skolan skall bemöta främlingsfientlighet och intolerans med kunskap och öppen diskussion.  

Den sista frågan i enkätens första del hade till syfte att ta reda på varifrån eleverna fått den 

mesta kunskapen om islam. Före undervisningen uppgav 58 % av de tillfrågade eleverna att 

de fått den mesta kunskapen ifrån media. Skolan kom på andra plats med 35 %. Islam och 

muslimer förekommer i svenska nyhetsmedier ofta i samband med våld, terror och förtryck. 

Och den muslimska kvinnan framställs nästan alltid som underordnad, förtryckt och underläg-

sen (2.1).  Den bild av islam och muslimer som eleverna då rimligtvis borde besitta är en bild 

som är relativt våldsrelaterad, en bild av den muslimska kvinnan som förtryckt. När eleverna 

ombads att skriva ner det första de kom att tänka på när de fick höra ordet ”islam” var många 

ord och begrepp relaterade till våld. Krig, självmordsbombare, bombattacker och killar med 

kniv är exempel på vad de svarande skrev.  

Även många av svaren i fråga två och tre rörde våld. När eleverna ombads beskriva islam 

med tre ord svarade cirka 11 % av de tillfrågade att islam kan beskrivas med begreppet krig 

eller religion i krig. Andra våldsrelaterade begrepp togs upp i de båda frågorna; till exempel 

våldsamt, terrorattacker, självmordsbombare och terrorister. Det är i fråga två som kvinnans 

situation nämns för första gången. Elever från båda klasserna beskriver islam med kvinnoför-

tryck. I stora drag anser jag att man kan se ett samband mellan medias bild och elevernas bild 

vad gäller våld och terror samt den muslimska kvinnans situation.  

Efter avslutad undervisning svarade 62 % av eleverna att de fått den mesta kunskapen från 

skolan och 29 % att de fått den mesta kunskapen från media. Här är det intressant att göra en 

jämförelse med resultaten från enkätens första fråga. Efter undervisningen kommer de flesta 

eleverna att tänka på Muhammed när de hör ordet ”islam”, ett begrepp som överhuvudtaget 

inte fanns med i svaren från den första omgången enkäten delades ut. Kvinnans situation 

nämndes inte heller i svaren på den första frågan vid första omgången, nu var den dock repre-

senterad i båda klasserna. Begreppet jihad nämndes inte alls första gången enkäten delades ut. 

Nu nämndes det i både fråga ett och två i enkätens första del. En slutsats man kan dra av det 
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är att eleverna läst om eller fått höra om Muhammed och jihad under de fem veckor som un-

dervisningen skett.  

Något som skiljer resultaten åt, före respektive efter undervisningen, är att den muslimska 

kvinnans situation tas upp i den första frågan när enkäten delades ut den andra gången, vilket 

inte var fallet första gången den delades ut. De tillfrågade eleverna har under de fem veckorna 

fått kunskap om den muslimska kvinnan, en kunskap som gör att nedtryckta kvinnor och 

kvinnoförtryck är det första de kommer att tänka på när de hör ordet ”islam”.     

Media använder symboler som ger oss en bild av islam och muslimer. Eftersom media ofta 

ger oss en missvisande bild av islam har dessa symboler kommit att bli negativt laddade 

(2.1.2). Skulle man utgå från Hvitfelts resonemang är ord som ”fundamentalism”, ”Allah”, 

”jihad” och ”Koranen” negativt laddade. Bilder på män som ligger på knä och ber samt bilder 

på kvinnor i slöja fyller samma funktion. Om man ser till vilken utsträckning dessa ord och 

bilder förekommer i enkätsvaren upptäcker vi att de är vanligt förekommande i enkätens tre 

första frågor. Eftersom jihad inte förekommer förrän andra gången enkäten delas ut skulle jag 

inte vilja påstå att det är från media eleverna hört talas om begreppet, eftersom skolan då var 

det ställe eleverna uppgav att de fått den mesta kunskapen om islam. Däremot anser jag att 

media mycket väl kan bidra till att eleverna uppfattar jihad som ett negativt laddat begrepp. 

Det är dock omöjligt för mig att bedöma huruvida eleverna uppfattar ord, begrepp och bilder 

som positiva eller negativa. Om man endast tar hänsyn till förekomsten av dessa ord och ut-

tryck i enkätsvaren kan jag däremot säga att, om eleverna precis som Hvitfelt uppfattar de 

ovan nämnda orden och bilderna som negativa, har eleverna en relativt negativ attityd till is-

lam.     

En av mina avgränsningar var att jag valt att närmare studera tre begrepp som förknippas 

med islam; gud, jihad och kvinnan. Det är dessa tre begrepp som ligger till grund för fyra av 

påståendena i enkätens andra del. Ovan har jag redan diskuterat kvinnan, men jag har anled-

ning att återkomma till det begreppet. 

Påstående nummer ett löd: ”Islam betyder underkastelse. Muslimer skall underkasta sig 

Guds vilja. Inför Allah är människan en liten obetydlig varelse.” Första gången enkäten dela-

des ut visar resultatet att 28 % av de tillfrågade eleverna ansåg att påstående nummer ett 

stämmer precis och 30 % ansåg att det stämmer ganska bra. Andra gången enkäten delades ut 

uppgav 67 % av eleverna att påståendet stämmer precis och 11 % uppgav att det stämmer 

ganska bra. Antalet procent för hur många elever som uppgett att påståendet stämmer precis 

har alltså ökat från 28 % till 67 %. Jag kan inte låta bli att undra hur det kommer sig. Men 

man kan ju spekulera i att läroboken och undervisningen har spelat in. 
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Om man ser till vad som står i läromedlen som använts i underökningen kan vi se att det i 

läroboken som klass I använde sig av, står att islam översätts med ”underkastelse” och att 

muslim översätts med ” en som underkastar sig Guds vilja”. I samma stycke står det att man 

inom islam talar mycket om Guds storhet och att människan är en liten obetydlig varelse inför 

Allah (2.3.1). Jag finner det inte förvånande att antalet procent av eleverna i klass I, som sva-

rat att påståendet stämmer precis, ökar från cirka 16 %, före undervisningen, till cirka 83 %, 

efter undervisningen, då läroboken ordagrant stämmer överens med mitt påstående. Jag vill 

åter poängtera att enkäten gjordes innan jag fick ta del av undervisningsmaterialet. 

Även i läroboken som använts i klass II står det att islam betyder underkastelse (2.3.2). 

Nära 38 % av eleverna i klass II uppgav att påståendet stämmer precis, innan påbörjad under-

visning, för att sedan bli cirka 53 % när undervisningen av islam var avslutad. 

Det andra påståendet menar att ”Gud har fullkomlig makt och att människan saknar fri vil-

ja”. Den undervisande läraren vill ge en så allsidig bild av islams Gud som möjligt. Därför 

beskriver hon Gud som barmhärtig, nåderik, allsmäktig, men även att han är den som härskar 

på domens dag och den som kan visa vrede. Hon tar även upp predestinationstanken (4.3).  

I lärobok nummer I, som användes i klass I, står det att alla människor har en fri vilja enligt 

islam, att man kan välja att följa Guds regler eller välja att strunta i dem. Men det står också 

att varje människas liv är utstakat och bestämt eftersom Allah är allsmäktig (2.3.1). Cirka 39 

% av eleverna i klass I uppgav innan undervisningen att påstående nummer två stämmer 

ganska bra. Efter undervisningen uppgav cirka 58 % av eleverna samma svar.  

I lärobok nummer II, som användes i klass II, står det att Allah är allsmäktig och har därför 

makt över människans gärningar, och allt är förutbestämt. Trots det har människan en fri vilja 

eftersom hon kan välja att begå syndiga handlingar (2.3.2). Innan undervisningen uppgav cir-

ka 39 % av eleverna i klass II att de var tveksamma eller inte visste om påståendet stämmer 

överens med deras egen uppfattning. Efter att ha tagit del av undervisningen ansåg dock nära 

47 % att påståendet stämmer precis. 

Båda läroböckerna som använts i undervisningen säger att människan har en fri vilja, men 

även att människans liv är utstakat och bestämt. Predestinationstanken kan många gånger vara 

svårt att förstå, och som det framgår av resultaten har de flesta eleverna tagit fasta på att män-

niskan enligt islam saknar fri vilja. 

Det andra begreppet som jag valt att studera närmare är jihad. Det är just jihad och islam 

som våldsreligion som det tredje påståendet i enkätens andra del behandlar. Den undervisande 

läraren uppger att hon, när hon talar om jihad, tar upp förklaringen ”krig mot islams fiender” 

och hänvisar till aktuella händelser eftersom eleverna har hört uttrycket i terrorsammanhang. 
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Men hon försöker också vidga begreppet och visa på en annan tolkning: nämligen kampen 

mot allt som förstör i samhället, alltså en kamp mot sjukdomar och fattigdom (4.3). 

I lärobok nummer I tas begreppet jihad inte upp i kapitlet som behandlar islam. Däremot 

talar man om hur shiamuslimer är beredda att dö för sin tro, och i samband med detta tas 

självmordsattentat upp. Det påpekas dock att det är små grupper som ägnar sig åt sådana 

våldshandlingar och att det inte handlar om islam eller om shiariktningen som helhet (2.3.1). 

Innan undervisningen uppgav cirka 61 % av eleverna i klass I att påståendet stämmer ganska 

bra. Och eftersom ingen av eleverna i denna klass nämnde jihad i enkäten överhuvudtaget 

måste jag utgå ifrån att eleverna svarat utifrån sina förkunskaper. 

Låt oss leka med tanken att eleverna endast skulle få kunskap från läroboken. Då borde 

svaret på denna fråga, när den ställs efter undervisningen, kunna tänkas vara att de flesta ele-

verna var tveksamma eller inte visste huruvida islam är en våldsreligion där muslimer försva-

rar sin religion genom heligt krig, så kallat, jihad. Men så är inte fallet. Majoriteten av elever-

na i klass I, cirka 41 %, uppgav även nu att påståendet stämmer ganska bra. Min slutsats blir 

därför att lärarens beskrivning av begreppet jihad i detta fall har varit avgörande för hur ele-

verna tagit ställning till påståendet. Trots att läraren tagit upp två betydelser av begreppet har 

eleverna tagit fasta på att jihad har med våld att göra.  

En jämförelse med de läroböcker, vars riktlinjer var Lgr -80 respektive Lgy -70, som Hä-

renstam analyserat i Skolboks-islam och de läroböcker som varit aktuella i denna undersök-

ning visar att begreppet jihad beskrivs på samma eller liknande sätt (2.2.1). I den lärobok som 

använts i klass II är begreppet jihad synonymt med ”heligt krig”. Jag anser att denna enkla 

beskrivning kan leda till att eleverna ser islam som en våldsreligion.  

Jihad tas i lärobok nummer II upp i samband med islams spridning under Muhammeds 

ledning och nämns där som ”det heliga kriget”. Vidare tar läroboken upp att media gett bilden 

av att islam är fylld med våld, krig och terrorism. Men läroboken understryker att det är fel att 

låta detta överskugga den stora muslimska mångfalden (2.3.2). När enkäten delades ut första 

gången uppgav nära 56 % av eleverna i klass II att påståendet stämmer precis. Andra gången 

de svarade på enkäten uppgav nära 67 % av eleverna att påstående nummer tre stämmer pre-

cis. Resultatet förvånar mig inte speciellt mycket då läroboken syftar på att jihad är synonymt 

med ”det heliga kriget”. Inte heller i denna klass verkar eleverna ha lyssnat till lärarens upp-

lysning om att begreppet kan ha mer än en betydelse. 

Även det fjärde påståendet i enkäten har med våld att göra då det säger att ”muslimer är 

terrorister och självmordsbombare”. Jag har här ovan, i samband med begreppet jihad, tagit 

upp vad som står om islam som en våldsreligion i de båda läroböckerna. Resultatet av de tre 
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första frågorna i enkäten visar att de tillfrågade eleverna, både före och efter undervisningen, 

till stor del kopplar samman islam och muslimer med just terrorister och självmordsbombare. 

Påståendet visar att 61 % av de tillfrågade eleverna före undervisningen ansåg att det stämmer 

precis. Efter undervisningen uppgav 40 % av eleverna att påståendet endast stämmer ganska 

bra. Under de fem veckor som undervisningen pågått har majoriteten av eleverna ändrat sitt 

ställningstagande från att påståendet stämmer precis till att det stämmer ganska bra. För mig 

är det ett glädjande, men förvånande resultat. Det är förvånande på grund av att media i stor 

utsträckning, som jag nämnde tidigare, skriver om islam i samband med våld. Den andra an-

ledningen till att jag blir förvånad av resultatet är att eleverna nämnt begreppen terrorist och 

självmordsbombare i enkätens öppna frågor. Den tredje anledningen till min förvåning är att 

båda läroböckerna tog upp självmordsattentat och terrorism, dock med tillägget att det inte är 

representativt för islam. Denna positiva förändring i resultatet anser jag dels kan bero på att 

eleverna uppmärksammat och tagit in informationen om att våldsamheter inte är representa-

tivt för islam, dels kan läraren i sin undervisning ha diskuterat detta ämne och på så vis givit 

eleverna en annan bild än den de hade innan de blev undervisade.  

The Runnymede Trust menar att man utifrån åtta punkter kan se om en person eller en text 

har en öppen eller sluten uppfattning om islam, där den slutna uppfattningen förknippas med 

islamofobi. Den fjärde punkten säger att islam, om man ser till den slutna attityden, ses som 

våldsam, aggressiv, hotande, stödjer terrorism, delaktig i konflikten mellan kulturer, av delade 

problem. Med andra ord skulle 40 % av de tillfrågade eleverna i detta avseende ha en sluten 

uppfattning om islam, eftersom de ansåg att påståendet om att muslimer är terrorister och 

självmordsbombare stämmer ganska bra. Jag anser även att läroböckerna i detta avseende 

skulle ha en sluten attityd gentemot islam, då de faktiskt ger något så pass negativt så mycket 

plats av det redan begränsade utrymmet. Härenstam talar om vikten av kunskapsvalet och att 

det val av kunskap som görs är en fråga om vad man som författare värderar som väsentlig 

kunskap (2.2). Därmed måste läromedelsförfattarna till dessa båda läroböcker anse att det är 

viktigt att eleverna får veta att muslimer är beredda att dö för sin tro genom självmordsattentat 

och att fundamentalistiska grupper med våld försökt ändra det politiska systemet i muslimska 

länder. Detta är jag kritisk emot. Jag anser att man bör ägna det sparsamma utrymmet till att 

belysa mer positiva saker. Speciellt då man är medveten om att det finns en negativ attityd till 

islam och gentemot muslimer.     

Nu är det dags för mig att återkomma till den muslimska kvinnan och hennes situation. Det 

femte påståendet menar nämligen att ”den muslimska kvinnan är förtryckt och underlägsen 

mannen”. Den undervisande läraren tar i sin undervisning upp sharias många gånger förned-
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rande regler för kvinnan. Hon ger ett historiskt perspektiv samt berättar om den moderna mus-

limska feminism hon läst om. Dessutom talar hon gärna om Khadidja som en stark kvinnlig 

förebild. 

Den lärobok som använts i klass I tar upp att månggifte idag är sällsynt, att mannen lättare 

än kvinnan kan ta ut skilsmässa och att kvinnan har en undanskymd plats i moskén eftersom 

koncentrationen på Allah i annat fall kan störas (2.3.1). Den lärobok som använts i klass II 

beskriver den muslimska kvinnans situation på liknande sätt, med undantag för att anledning-

en till att kvinnans religiösa roll är mindre än mannens, sägs vara att hon anses vara psykiskt 

svagare. Det står även att kvinnans uppgift är att sköta hemmet (2.3.2). 

Av eleverna i klass I uppgav, före undervisningen, nära 56 % att påståendet om att den 

muslimska kvinnan är förtryckt och underlägsen mannen stämmer ganska bra. Efter undervis-

ningen hade procentantalet ökat till cirka 58 %. I klass II uppgav, före undervisningen, nära 

78 % av eleverna att påståendet stämmer precis. När undervisningen var avslutad motsvaran-

de procentantal cirka 73. I klass I ökade antalet procent, medan det i klass II minskade. An-

ledningen till detta kan jag bara spekulera i. 

Min uppfattning är att kvinnans situation speglas negativt i de båda läroböckerna. Jag kö-

per inte de argument som skall förklara, alternativt försvara, den muslimska kvinnans situa-

tion. Jag anser att lärarens roll här borde vara att ge en mer nyanserad bild, en bild där man 

kan se likheter mellan alla kvinnor oavsett vilken religiös eller kulturell bakgrund de har, för 

att väga upp mot allt det negativa som står i läroböckerna. Därför blir jag inte helt tillfreds-

ställd när läraren uppger att hon tar upp sharias många gånger förnedrande regler för kvinnor. 

Däremot tar hon även upp modern muslimsk feminism. Men jag kan inte låta bli att undra om 

skadan inte redan är skedd och att den moderna muslimska feminismen bara är ett litet plåster 

på ett stort sår. 

Sverige är ett mångkulturellt och mångreligiöst land där islam och muslimska seder och 

traditioner nu är en stor del av samhället. För att se hur eleverna uppfattar närheten av islam 

påstod jag i det sjätte påståendet att ”islam är en religion som finns ’där borta’”. Innan elever-

na påbörjat undervisningen om islam uppgav 55 % av de tillfrågade eleverna att påståendet 

stämmer precis. När undervisningen var avslutad var motsvarande procentantal 30. Efter fem 

veckor ansåg därmed färre antal elever att påståendet stämmer precis. Det är ett glädjande 

resultat som visar att eleverna blivit mer medvetna om Sveriges kulturella mångfald. Jag hade 

dock velat se att denna förbättring hade haft större betydelse för hur eleverna ansåg sig vara 

positivt inställda till islam eller inte. 



 

 50 

Det sjunde och sista påståendet är hämtat ur figuren om öppna och slutna uppfattningar där 

den tredje punkten menar att ”islam ses som underlägsen västvärlden”, om man ser till den 

slutna uppfattningen i figuren (2.1.1). Före undervisningen ansåg 42 % av de tillfrågade ele-

verna att påståendet stämmer precis. Motsvarande uppgift efter undervisningen var 33 %. Den 

slutsats man kan dra av dessa resultat är att färre elever hade en sluten attityd gentemot islam 

efter undervisningen jämfört med innan. Det anser jag vara en positiv utveckling. 

Jag vill avsluta denna diskussion med att titta närmare på resultatet av denna undersökning 

i relation till styrdokumenten. Min uppfattning av undersökningen är att eleverna i det stora 

hela har fått en mer positiv bild av islam och att några av de föreställningar eleverna hade om 

islam innan undervisningen har blivit till det bättre. Trots att skillnaden inte är stor går det åt 

rätt håll. Därmed anser jag att skolan i detta fall har lyckats med att bemöta främlingsfientlig-

het och intolerans med kunskap.  På så vis har skolan ökat elevernas förståelse för andra män-

niskor. Läromedlen och läraren har problematiserat och belyst olika aspekter av islam som 

gjort att eleverna bör kunna leva sig in i och förstå andra människors situation (2.4.1).  

Kursplanen säger att skolan skall sträva mot att eleven utvecklar sin förståelse för hur reli-

gion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka, skapa och handla (2.4.2). 

Jag hoppas att eleverna genom den kunskap, som de fått under undervisningen om islam, kan 

se ett samband mellan religionen islam och på det sätt som muslimer lever. Jag hoppas att de 

kan se att religionen och den atmosfär i vilken den utövas färgar de troendes sätt att tänka och 

handla. Anledningen till att något verkar konstigt eller främmande är ju att man har för lite 

kunskap.                                

5.1 Hur undersökningen kan utvecklas och förslag på fortsatt 

forskning 

Denna undersökning och denna uppsats har besvarat de frågor jag hade innan jag påbörjade 

detta arbete. Men under arbetets gång har nya frågor väckts, frågor som skulle kunna fördjupa 

mina nyvunna kunskaper.  

Jag anser att det vore intressant att se om resultaten av enkätundersökningen skulle se an-

norlunda ut om påståendena i enkätens andra del var av positiv karaktär. Det vore intressant 

att låta eleverna få ta ställning till positiva påståenden, genom att till exempel påstå att islam 

förespråkar alla människors lika värde, för att se om eleverna kvarhåller sina negativa upp-

fattningar om islam. En vanlig tendens för människor överlag är att de håller med om vissa 
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påståenden tills de möts av motsatta påståenden. En mer grundlig studie skulle kunna proble-

matisera detta. 

Jag anser även att det vore intressant att vara med och göra observationer under lektions-

timmarna. Genom att närvara på undervisningen tror jag att man kan få information som man 

kan använda sig av för att göra en djupare analys. Då ges man nämligen möjligheten att ta del 

av lärarens arbetsmetod och material, samtidigt som man kan observera elevernas attityder 

och inställningar. Elevernas attityder och inställningar kan man också ta del av genom att göra 

djupgående intervjuer.  

Ett tredje och sista förslag på fortsatt forskning är att lägga mer fokus på själva lärproces-

sen. Termen conceptual change används i detta sammanhang, då man resonerar kring att ut-

mana elevers föreställningar. 

Att göra en undersökning som denna gav mig motivation till att fördjupa mig i ämnet. Ju 

mer kunskap jag får, desto mer vill jag ha. För mig är det viktig kunskap för mitt framtida 

yrke. Islam är, som min undersökning visar, något som många elever ser som något negativt. 

Som blivande lärare vill jag tro att jag i min yrkesroll och lärargärning kan göra skillnad. Men 

för att kunna göra skillnad bör man vara medveten om vad som behöver ändras. Och nu skulle 

jag vilja påstå att jag är en liten bit på väg. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkät I 

 

Mina tankar om islam och muslimer 

Del I 

 

Namn:     

 

 

1. Vad är det första du kommer att tänka på när du hör ”islam”? 

  

2. Beskriv islam med tre ord. 

 

  

3. Beskriv muslimer med tre ord. 

 

  

4. Nämn något som tilltalar dig inom islam. 
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5. Nämn något som tilltalar dig mindre. 

 

 

 

  

 

6. Är du positivt inställd till islam? JA � 

 NEJ � 

Varför?/Varför inte? 

 

 

 

  

7. Varifrån har du fått den mesta kunskapen om islam? Hemmet � 

 Skolan � 

 Media � 
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Bilaga 2. Enkät II 

 

Mina tankar om islam och muslimer 

Del II 

 

Namn:     

 

Håller du med om följande? 

                                                                                                   Nej          Det                                Det            Ja 
                                                                                                   det         stämmer                      stämmer       det 
                                                                                               stämmer     ganska     Tveksam/      ganska    stämmer 
                                                                                               inte alls      dåligt        vet inte          bra           precis 

 

Islam betyder underkastelse. Muslimer ska 

underkasta sig Guds vilja. Inför Allah är                                                                

människan en liten obetydlig varelse.                         

 

 

Gud har fullkomlig makt och människan saknar 

fri vilja.                                                                                                                  
 

 

Islam är en våldsreligion där muslimer försvarar 

sin religion genom heligt krig, så kallat jihad.                                                       

 

 

Muslimer är terrorister och självmords- 

bombare.                                                        

 

 

Den muslimska kvinnan är förtryckt och 

underlägsen mannen                                                                                   

 

 

Islam är en religion som finns ”där borta”.                                                                    

 

 

Muslimska länder är underlägsna länderna i väst.                                                        
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Bilaga 3. Frågor till undervisande lärare 

 

Frågor till undervisande lärare 

 

1. Hur skulle du vilja beskriva islams Gud? 

2. Hur skulle du vilja beskriva begreppet jihad? 

3. Hur skulle du vilja beskriva den muslimska kvinnans roll? 

4. När du undervisar om islam, vad tycker du är viktigt att belysa och poängtera? 

5. Vilken bild av islam vill du att dina elever skall ha efter avslutad undervisning? 

6. Hur gör du pedagogiskt för att uppnå målen med undervisningen om islam? 

7. Vad tycker du om den bild av islam som framställs i läroböckerna som du använt dig 
av?  
Om du tycker att den är bristfällig, hur gör du för att komplettera uppgifterna? 

 

 

Tack på förhand. 

 


