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Förord

Arbetet med uppsatsen har varit intressant, och processen har varit lång men lärorik! Det finns
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Cicki Utan dig skulle inte denna C-uppsats ha funnits,
samtal morgon som kväll, London, Glasgow, Crieff
eller Borås har inte spelat någon roll! Den största och
djupaste tacksamheten för allt tålamod, all stöttning
och all din tid! TACK!

Kerstin Von Brömsen Som gav mig den sista knuffen och bevisade att mina
funderingar gick att bygga vidare på

Mormor För allt du gjort och för den jag blivit

Tjejerna Stöttepelare som underhållare, har förstått att allt
kretsar inte kring universitetsstudier och att det är
viktigt att ibland få tänka på annat än
prestationsångest.

Ulla Jag kommer vara dig evig tacksam för allt, men
framför allt för att du är den person som presenterade
mig för religionsämnet och för intresset du skapade
hos mig. Våra diskussioner kring religioners för och
nackdelar fick mig att välja denna väg!

Ett sista tack vill jag rikta till Dan Arvefjord som gjorde min undersökning möjlig,
tillsammans med Maria, Berkant och Isa… Tack för all er hjälp och för er tid, det är
oersättlig. Tack för att ni delade med er av intressanta åsikter och upplevelser, och för att ni
öppnade upp er för mig, det är ovärderligt



Sammandrag/ Abstract

Islam är en av världsreligionerna och har miljoner anhängare världen över. Det finns en

allmän uppfattning om islams problematik, så till vida att islam sällan får rätt presentation, då

exempelvis inom massmedia och skola. Frågan är hur skolan, som är vårt största lärosäte

presenterar en religion rättvist och utan fördomar, hur en religion blir presenterat på ett icke

nyanserat sätt.

Uppsatsens syfte är att söka svar på hur islam framställs i svensk gymnasieskola, med

metoder som dokumentstudier, fokusgrupp och djupintervjuer, där muslimska elever berättar

om erfarenheter och upplevelser.

Generella slutsatser som framkommit är att muslimska elever anser att svensk gymnasieskola

ger en delvis positiv bild av islam, som religion, men med vissa brister, såsom etnocentriskt

tänkande, i muntlig presentation och text. Elever har även pekat på en viss marginalisering

och distansering gällande islams presentation i undervisningen.

Islam is one of the religions in the world and has millions of followers around the world.

However, it has been argued that Islam rarely gets portrayed impartially in for example mass

media and education. The objective of this essay is to understand how Swedish Muslim high

school students experience the presentation of Islam in religious education. Empirical data

have been collected by means of analysis of textbooks, focus group interview and one- to- one

in-depth interviews. Principal findings of the study suggest that Swedish Muslim high school

students consider that, in general, Islam gets portrayed fairly in religious education. However,

the shortcomings pointed out by the students included in the study of religious education, in

terms of how Islam is portrayed, are ethnocentricity as well as marginalisation and

dissociation
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1. Inledning

I detta kapitel ges en bakgrund till undersökningens område, vidare presenteras

undersökningens syfte och forskningsfrågor. I avsnittet diskuteras även vetenskapligt

förhållningssätt, forskningsansats, datainsamlingsmetod, datakällor, urvalsmetod,

frågeteknik, datakvalitet, dataanalys, källkritik, disposition samt begreppsförklaringar.

1.1 Bakgrund

Islam är en av världsreligionerna, och har många miljoner anhängare. Det finns en allmän

uppfattning om islams problematik, så till vida att islam sällan får rätt presentation, då

exempelvis inom massmedia och skolan.1

Ett av islams problemområden är sammankopplingen mellan kultur och religion, vilket

kanske inte alltid speglar verkligheten. I många länder världen över lever olika religioner och

kulturer i samspel och i samtid, men i andra länder kan kulturen vara starkare än religionen,

vilket i sin tur kan resultera i att kulturen får representera religionen.

Kultur och religion går inte alltid hand i hand, och måste ses som två fristående delar som

även kan kopplas samman. När den lokala muslimska kulturen utgör utgångspunkt för

presentationen av islam som religion kan det bli problematiskt, då de inte alltid stämmer

överens. Denna bild har jag fått under mina högskolestudier till ämneslärare i religion, och har

själv upplevt många fördomar om religionen islam som har grundat sig i kulturen vilken kan

förekomma i majoriteten av muslimska länder.

Viktigt är också att se på hur skolan, som är vårt största lärosäte, presenterar en religion

rättvist och utan fördomar, det vill säga, hur en religion blir presenterad på ett icke nyanserat

sätt. Om läroböcker och undervisning i skolans värld förmedlar en negativ bild av en religion

kan det få negativa konsekvenser, då de kan öka fördomar och etnocentriskt tänkande.

Min C-uppsats kommer att undersöka hur undervisning i svenska gymnasieskolan porträtterar

religionen islam. För att se hur väl skolans bild överensstämmer med muslimers verklighet,

har jag valt att intervjua muslimska elever, vilka kanske är den bästa målgruppen för att

undersöka ; Hur islam blir presenterad i skolan?

                                                          
1 Falaturi “Islam in religious education textbooks in Europe” -90



1.2 Problemformulering och forskningsfrågor

Den övergripande frågeställningen som uppsatsen söker besvara är;

1. Hur upplever muslimska elever att islam presenteras i svensk religionsundervisning?

Den övergripande frågeställningen besvaras genom följande delfrågor;

2. Hur upplever muslimska elever att islam porträtteras i kurslitteraturen?

3. Hur upplever muslimska elever att islam presenteras i muntlig form i undervisningen?

4. Finns det skillnader gällande elevernas uppfattning om islam och hur den framställs i

svensk religionsundervisning?

1.3 Syfte

Uppsatsens syfte är att undersöka hur muslimska gymnasieelever upplever att islam

porträtteras i svensk religionsundervisning med fokus på kurslitteratur och presentation i

muntlig form.

1.4 Metod

Mitt tillvägagångssätt för insamling av data i denna forskningsprocess presenteras kort, för att

ge läsaren en större förståelse för mitt val av metodik.

1.4.1 Vetenskapligt förhållningssätt

Man kan se att det finns två vetenskapliga inriktningar, positivism och hermeneutik.

Positivismen, enligt Kvale, bygger på metoder som är neutrala från undersökningens ämne.

Genom denna neutralitet och forskarens icke-påverkande leds vi till sanning.

Hermeneutikens intention är att få en förståelse för innebörden i en text. Hermeneutiken

menar att det alltid sker en pendling mellan helhet och delar. Växlingen mellan helhet och del

ses som ett verktyg för djupare förståelse. Vidare är målet att komma bortom det sunda

förnuftet, att nå en viss återspegling av det som analyserats. Genom att få en analyserande

kunskap om omvärlden kan förändring ske i den sociala struktureringen som man kan finna i

världen.

Kvale menar att det finns tre perspektiv inom intervjuteknik, vilka är postmodernt tänkande,

hermeneutik och fenomenologi. Postmodernt tänkande fokuserar på den sociala ordningen i

intervjun, hermeneutiken koncentrerar sig på begrepp och text och intervjuarens förkunskaper



om ämnet är av vikt för intervjuns utformning. Livsvärldsansamlingen, uppmärksamhet riktat

mot den intervjuades erfarenhet, kan vara begrepp som betecknar fenomenologi.

Uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt är hermeneutiskt, då jag ville ha nya tolkningar från

eleverna, deras egna tolkningar. Den språkliga kommunikationen var ett instrument vid

tolkningsprocesserna under intervjuerna.

1.4.2 Forskningsansats

De tre vanligaste strategierna för att studera och framställa kunskap gällande, samhälle,

mänskligt beteende och organisationer är deduktion, introduktion och abduktion, menar

Holme & Solvang.  Deduktion kan förklaras som en väg att söka bevis och konsekvenser tas

till fasta efter enskilda företeelser, induktion upptäcker exempelvis en enstaka företeelse och

utifrån den skapas en slutledning, medan abduktion växlar mellan erfarenhet och teori.

Uppsatsens valda ansats är det abduktiva tillvägagångssättet, då undersökningsprocessen kan

beskrivas som iterativ och har pendlat mellan teoretiska och empiriska studier.

1.4.3 Datainsamlingsmetod

Kvale menar att det inom samhällsvetenskapen finns två verktyg med olika

användningsområden, kvalitativ metod och kvantitativ metod. Skillnaden mellan dessa

metoder, är att kvalitativ metod inriktar sig på en specifik art, en struktur, medan kvantitativ

metod inriktar sig mot volym, ex. hur mycket eller stort något är.

Vidare menar Kvale att intentionen med kvalitativa forskningsintervjuer är att

Erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna

fenomenens mening2.

Vilket jag kan likställa mina intervjuunderlag med. Exempelvis kan man se att en

kvalitativ forskningsintervju söker att förtydliga de grundtankar som är centrala i

intervjun, även att

                                                          
2 S. Kvale ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, -97:35



Intervjun är fokuserad på bestämda teman, den är varken strängt strukturerad med

standardiserade frågor eller helt ”icke-styrande”. 3

Man kan även se att C-uppsatsens är kvalitativ, då ”det genom koncentrationen på

enskilda fall möjliga att i detalj undersöka ett specifikt beteende i förhållande till dess

omgivning och att utarbeta logiken för detta förhållande”4

En av de valda metoderna i uppsatsen är fokusgrupp, där Kvale menar att under en

fokusgrupp, med andra ord gruppintervju, träder interaktionen mellan medlemmarna i

gruppen fram, och kan bidraga till oreflekterade utsagor. Negativt med en fokusgrupp är att

intervjuaren kan uppleva en  kontrollförlust över situationen, då många personer är

inblandade.

Dock har jag valt denna metod, som en del i undersökningsprocessen, då de spontana och

okontrollerade åsikterna kommer till tals, men för att komplimentera vad som kanske kan

komma att saknas i fokusgruppen, har även enskilda intervjuer gjorts.

Användningen av enskilda intervjuer, motiveras med att en intervju kan studeras

som ett specifikt sätt av

Samtalsteknik där kunskap frambringas genom samspelet mellan

intervjuaren och den intervjuade 5

Vidare kan man se att en intervju är ett basalt sätt att erhålla kunskap, en empirisk metod och

även ett samspel människor emellan. Kvale menar att enskilda intervjuer söker presentera

information, attityder, åsikter samt berättelser och livstolkningar. I intervjuer, vilka är i denna

form, agerar intervjupersonen som informant.

                                                          
3 S. Kvale ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, -97:35

4 S. Kvale ”Den kvalitativa forskningsintervjun -97:98f

5 S. Kvale ”Den kvalitativa forskningsintervjun” –97:40



Intervjuer som används vid forskning, bygger på karakteristiska strukturer, där man antingen

kan se intervjuanvändandet som ett spontant samtal, där samtalsämnet står i fokus, eller som

en professionell intervju, som karakteriseras som

En metodologisk medvetenhet om frågeformer, fokusering på det dynamiska

samspelet som utvecklas mellan intervjuare och intervjuad och en kritisk

uppmärksamhet på det som sägs. 6

Kvale menar att det finns motiv för viss kritik för intervjuer, då man inte kan

generalisera, då det är för få personer som ingår i undersökningen. Dock menar den

psykologiska historien att intervjuer är den metod som är mest lämplig för att kunna

erhålla kunskaper som är generella. Just generaliseringsfrågan kan ses som en brist i

mitt arbete, då jag inte kan använda mig av några generella slutsatser, då fyra intervjuer

står som grund för min fallstudie.

En filosofisk intervju kan kännetecknas genom att intervjuare och intervjuad är samspelta och

har ett likställt utvecklingsläge. Under intervjuns gång ifrågasätts och diskuteras svar och

frågor, samt den kunskap som framkommer. Samtalet står även här i fokus, dock följs

argumentationsregler.

Den intervjumetodik som jag följde under de enskilda intervjuerna beskrivs allra bäst med

Kvales filosofisk intervju, där eleverna fick komma till tals, men intervjuns diskurs

karakteriserades av ett samtal, ett utbyte av kunskap och erfarenheter.

                                                          
6 S. Kvale ”Den kvalitativa forskningsintervjun” -97:26



1.4.4 Datakällor

Enligt Andersen kan man skilja på två sorters data, primär och sekundärdata. Primärdata är

den data som forskaren själv har samlat in, medan sekundärdata är den data andra samlat in,

information som har sammanställts för en annan intention. Enligt den kvalitativa metoden är

primärdata exempelvis intervjuer och iakttagelser, medan sekundärdata kan vara filmer,

register och databasuppgifter.

Uppsatsens intervjuer med muslimska elever , är mina primärdata. Sekundärdata samlades in

genom litteraturstudier.

1.4.5 Urvalsmetod

Viktigt för undersökningen är det urval som sker. Holme & Solvang menar att inom kvalitativ

metod skall informationsvärdet öka, och en grund skapas för perception av ämnet. Urvalet

sker utifrån ett medvetet urval där vissa kriterier är fastställda. Viktigt är att få allmänhetens

representation, och inte abnorma situationer eller händelser. Viktigt är även att tänka på om

undersökningen skall ha stor variation gällande variabel i exempelvis ålder, kön eller

kunskap.

I min undersökning valde jag att använda mig av enbart muslimer, eftersom det är islam som

uppsatsen berör, och om hur muslimska elever tycker att islam presenteras i skolan. De

intervjuade gick i årskurs tre på gymnasiet, vilket påvisar att åldersvariabeln inte var

skiftande. De som ingick i min fallstudie var två killar och en tjej i åldern 18-20 år.

Gemensamt för de berörda var att de gick samma inriktning, men det är det enda som kan

binda dem samman.

För att kunna garantera intervjupersonernas absoluta anonymitet har jag valt att ge dem fiktiva

namn, samt varken nämna stad, område eller skolans namn. Detta för att kunna få fram

intressant information utan att intervjupersonerna skall kunna tänkas behöva svara för sina

svar och funderingar, då intervjuerna är personliga, och känslig data kan framkomma.

I planeringsstadiet, då jag kontaktat en av religionslärarna, var tanken att cirka fem muslimska

elever skulle deltaga i fokusgruppen och djupintervjuerna, då det endast fanns fem stycken

elever med muslimsk bakgrund i den aktuella klassen, på gymnasiet i den valda skolan.  Min



ambition var en totalundersökning, men då jag skulle genomföra fokusgruppen framkom det

att två av de aktuella eleverna inte kunde ingå i fallstudien, pga. sjukdom. Jag valde att

använda mig av de tre kvarvarande eleverna, dels därför att jag redan innan fallstudien valt att

rikta mig till elever över 18 år, då inget tillstånd för deltagande i intervjuer behövde

godkännas av andra parter, även för att de tre, enligt läraren, var elever som var vana att

diskutera och reflektera över olika ämnen, vilket kan ses som en fördel då intervjuer skall

göras.

De tre eleverna går i samma klass, vilket både kan ses som en fördel och nackdel. Fördelar

kan vara att de tre eleverna redan känner varandra i viss mån, och en integration mellan

personerna har redan skett. Rollerna var redan givna innan fokusgruppen startades. En viktig

fördel för mig som intervjuare, är att de tre eleverna har haft samma undervisning och

läromedel, vilket leder till ett mer djupare samtal om läroböcker och undervisningsmetod som

ägt rum.

Nackdelen med att dessa tre elever, innan fokusgruppen, kände varandra, kan vara den

problematik som kan äga rum, då personer med färdig konstallerade roller skall ingå i en

fokusgrupp. Dock övervägde jag detta noga, och ansåg att fördelarna med att rollerna mellan

intervjudeltagarna redan innan intervjun var färdigbestämd, var större än de negativa

aspekterna, då jag anser att en större säkerhet och kännedom om varandra kan vara positiv,

om det finns innan en fokusgrupp, för annars kan en så kallad process äga rum i intervjun där

rollbestämmande och rollförväntan sker.

Nedan följer en beskrivning av intervjupersonerna; (namnen är fingerade)

Maria är 20 år och kommer ursprungligen från Gambia. Hon kom till Sverige som 7 åring,

och var bosatt i landet tills 11 års ålder, då hon flyttade till England, för att sedan åter igen

bosätta sig i Sverige som 17 åring. Maria är en pratglad och diskussionsvillig person med

många intressanta tankar och idéer. Fördelen med Marias bakgrund, gällande hennes

deltagande i intervjun, är att hon presenterar den färgade gruppen muslimer, även att hon har

deltagit i religionsundervisning i både England och Sverige, vilket öppnar upp för ett

jämförande länderna emellan.

Maria förklarar att hon är född till muslim, och hennes familjs religiösa bakgrund är islam.

Maria var cirka fyra år gammal då hon kom till insikt om hennes religiösa tro, då hon i den



åldern började på koranskola i Gambia. Hon betraktar sig själv inte troende muslim, utan

anser sig idag vara mer besatt av djävulen snarare än Gud. Hennes framtida plan, gällande det

religiösa, är att bli ”mer” troende och hon har även en vision om att bära slöja framtidesvis.

Berkant är 19 år och är kurd från Turkiet, och har bott i Sverige under 15 år.  Under

intervjuerna var han mer reserverad än de andra deltagarna, och hade gedigna upplevelser

gällande religionsproblematiken som kan uppstå i klassrummet då elever har olika religiösa

bakgrunder.

Berkant och hans familj är muslimer, och Berkant menar att han är religiös men inte är

”starkt” troende. Han fastar när han kan och försöker att lära sig lite mer om Koranen. Han

menar att han har ett muslimskt förhållningssätt i vissa situationer, ex. islams inställning till

bråk.

Isa är 19 år och har sitt ursprung i Kosovo. Han kom till Sverige tillsammans med sin familj

som 5 åring. Isa är en kille med intressanta tankar och idéer gällande det etnocentriska

tänkandet. Han betraktar sig som troende, dock menar han att han i sitt vardagsliv inte lever

muslimskt, exempelvis så ber han inte, eller följer alla muslimska regler.  Han förstod att han

var muslim när han gick på lågstadiet, då han var en av få invandrare i skolan, och de kristna

eleverna ifrågasatte hans mattradition samt varför Isa inte firade de kristna högtiderna. Isa tror

att han som äldre kommer att fortsätta med samma livssyn, gällande religionens deltagande i

vardagslivet, och tror att islam kommer att finnas i hans liv, på samma sätt som i dagsläget.

Han vill berätta för sina eventuella barn om den tro som han har blivit lärd, men säger

samtidigt att det är barnens egna val hur de vill uttrycka sin tro.

Intervjupersonerna uppskattar att det på deras skola finns det en invandrarrepresentation runt

cirka 90 %. De religiösa bakgrunderna som är starkast representerade på skolan är den

ortodoxa grenen av kristendom och islam.

Skolan ligger i ett område som har en stor representation av andra hemländer eller andra

kulturella bakgrunder än vad som benämns som svenska eller Sverige. Enligt statistiska

centralbyrån finns det i det aktuella området  47% andel barn med utländsk bakgrund.

I intervjuerna diskuterades den lärobok som den aktuella religionsläraren valt, ”Religion och

sammanhang”, skriven av Börge Ring och utgiven av Almqvist och Wiksell, vilken utgavs

2003. En närmare presentation av läroboken sker i avsnittet Dokumentstudier.



1.4.6 Frågeteknik

Mina intervjuer följde den kvalitativa metoden, då Kvale menar att den kvalitativa

forskningsintervjun bygger på ett ämne där de aktuella personerna är intresserade av det ämne

som intervjun behandlar. Huvuduppgiften vid intervjuerna är att kunna begripa innehållet av

vad intervjupersonen säger. Den kvalitativa forskningsintervjuns område är att kunna beskriva

och tolka de teman som intervjupersonen uppfattar i sin livsvärld, även att ta del i otydliga

skildringar. Vidare kan man även läsa att Kvale menar att kvalitativa intervjuer inriktar sig på

ett visst eller vissa ämnen som finns i intervjupersonens livsvärld.

1.4.7 Datakvalitet

Datans kvalitet diskuteras utifrån begreppen validitet och reliabilitet. Validitet enligt Kvale är

ett konstaterande och dess beständighet, om det som var avsett att undersökas, undersöktes.

Reliabilitet berör datans pålitlighet.

I undersökningar i kvalitativa metoder, menar Christensen att det finns ett antal kriterier för

bedömning av validitet, vilka är;

Överensstämmelse mellan resultat och verklighet, systematik och öppenhet,

metodtriangulering samt teoretisk mättnad.

Vidare har en presentation av undersökningen gjorts på ett systematiskt sätt för att få insyn

hur undersökningen gått till väga.

Metodtriangulering har tillämpats för att säkra en sådan hög validitet som möjligt.

Gällande den teoretiska mättnaden är min åsikt att ytterligare datainsamling, efter avslutade

djupintervjuer, inte skulle tillföra ny information, vilken skulle påverka resultatet i en annan

riktning än den som framkommit.

Intervjuerna bandades, för att inte gå miste om något som intervjupersonerna sade, då det kan

vara svårt att få pålitlighet i undersökningar som är kvalitativa, då det ligger en viss

problematik i att kunna repetera undersökningen, och av den orsaken få samma svar av de

intervjuade.

1.4.8 Dataanalys

Miles och Huberman  delar upp den kvalitativa dataanalysens process till tre delar, där den

första är data reduktion, vilket innebär att det kvalitativa datamaterialet ”reduceras” till en

mindre mängd data när den insamlade datan är ”nedsatt”;



the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming of

data/…/[it] occurs continuously throughout the life of any qualitatively orinted

project 7

Den andra delen i processen är datavisualisering, där datan presenteras med diverse

hjälpmedel;

designed to assamble organized information into an immediately accessible,

compact form so that the analyst can see what is happening 8

Tredje processen är enligt författarna då data analysen bekräftas och avslutas. Denna

process är kontinuerlig och upprepande.

För att utgå från Miles & Huberman, började jag mitt arbete med insamling av data

genom intervjuer, där jag lyssnade igenom de inspelade intervjusamtalen, för att få fram

vissa specifika nyckelord.

Datavisualiseringen skedde genom rubriksättning, för att kunna få fram en bra översikt

för läsaren.

Den tredje delen av processen innebar att det stod klart att mina intervjuer räckte för att

få fram en analys. Vidare analyserades rubrikerna, samt sökande efter svar som

besvarade rubrikerna.

Den sista delen av dataanalysen var att skicka ut de färdigskrivna intervjuerna för att få

elevernas godkännande, gällande intervjuernas saklighet och att jag som intervjuare var

korrekt införstådd i elevernas erfarenheter.

                                                          
7 Miles, Huberman ”Qualitative Data Analysis” -94;10



1.4.9  Källkritik

Under arbetet med uppsatsen har det varit viktigt att utföra en källkritisk granskning. Holme

& Solvang menar att under en källkritisk process finns det fyra stadier, vilka kan utgås ifrån;

observation, ursprung, tolkning och användbarhet.

Observationer innebär att vissa utvalda källor gällande problemställningen, granskas gällande

deras relevans. Ursprung innefattar att undersöka om källan är den källa som den presenterar

sig som. Frågor som äkthet/förfalskning, författare och datering är här viktiga. Tolkning

innebär att källans innehåll bestäms. Ett tolkningsarbete äger rum för att sammanfatta enheten

och konstruktionen. Sist bestäms användbarheten, vilket görs genom en

informationsjämförelse från den ena källan till en annan.

Jag har under uppsatsens gång haft en källkritisk inställning när jag läst böckerna. Jag har

bland annat tittat på författaren, och bokförlagen. Flertalet av böckerna är Studentlitteratur,

vilket i sig känns lite mer betryggande gällande källkritik, då jag som student har läst och

använt mig av deras publicerade skrifter förut, och att Studentlitteratur är en av Sveriges

största förlag inom gymnasieskolan, grundskolan och Komvux.

En viktig del i källkritiken är även min personliga påverkan. Sverige har varit och är ett

samhälle styrt av västerländskt och kristet tänkande. Som medborgare i ett kristet samhälle

går det inte att frånkomma de kristna värderingar, även om man som individ försöker att ta

avstånd ifrån dem och försöker ha ett opartiskt förhållningssätt i forskningsprocessen. Dock är

jag medveten om att jag har kristna värderingar som i stort även styr Sverige som land och

samhälle. Som jag ser det, så är dock fördelen att jag inte är medlem i något religiöst samfund

eller organisation, jag ser mig själv som religiöst fristående och är dock medveten om de

kristna påverkningar som kan ske, trots att jag inte tillhör Svenska kyrkan.

1.5 Disposition

I avsnittet teoretisk referensram, kommer olika författares synsätt att presenteras, vilket följs

av intervjuernas presentation under rubriken empiri. I analysen kommer empirin och den

teoretiska referensramen att sammankopplas. Slutsatsen kommer att besvara de

forskningsfrågor som uppsatsen ämnas att besvara.
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1.6 Begreppsförklaringar

Otterbeck menar att kultur är ett ord som är i ständig rörelse, men som kan beteckna

människors kraftutveckling, såsom inlärning, tolkningar, kommunikation och sed. Kultur är

ett koncept som är överordnat religion.

Religion är ett samhällsenligt sammanhang som är inlärt, där personen avser att

symbolsystemet är sant.

Religion tillhör den klass av märkliga, och ofta pinsamma, begrepp som man utan

problem förstår ända tills man försöker att definiera dem 9

Vidare menar Otterbeck att religion är en typ av kunskap som är socialt framställt, vilken är

sammanbundet med kulturens språkliga sammanhang.

Otterbeck menar även att det är mer produktivt att istället för att se religion, se religiösa

uttryck, vilka hör samman med den kulturella kontexten.

Med muslim menar jag en person som har en tro på islam, Koranen och Allah, oberoende av

nationalitet eller härkomst. Med muslimska elever menar jag elever som är muslimer.

Etnocentrism kan beskrivas som

                                                          
9 Otterbeck ”Islam, muslimer och den svenska skolan”-00:23, refererar till Bauman ”Postmodern Religion” i Heelas (ed.) Religion,
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benägenhet eller tendens att se sin egen kultur som central samt att bedöma eller

tolka andra kulturer med utgångspunkt i premisser och värdesystem formade i det

egna kultursystemet. Etnocentrism kan innebära en överlägsen och nedvärderande

attityd gentemot vad som uppfattas som annorlunda, men kan också innebära en

uppfattning om att den egna kulturen är unik och central. Ett inslag är ofta en

tendens att negligera eller förringa såväl värdesystem och normer som historiska

processer och skeenden i andra kulturer. Den egna kulturen utgör en norm.

Etnocentrismen är i viss mån universell. De flesta människor har genom sin

enkulturation en medveten eller omedveten föreställning om att den egna kulturens

normer, värderingar och sedvänjor är de "rätta" och "naturliga", även om

toleransen gentemot främmande kulturella fenomen varierar mellan olika kulturer

och olika historiska perioder.10

2. Teoretisk referensram

Den teoretiska referensramen är uppdelad i två olika delar; Skolverket och relationer

hänvisade till Falaturi och Otterbeck.

2.1 Skolverkets syn på religionsundervisning i svensk gymnasieskola

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för

barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Skolverkets roll i det svenska utbildningssystemet är att inge mål för att styra, att

informera för att påverka, att granska för att förbättra. 11

Skolverket är ett statligt ämbete som deklarerar de nationella skol ramarna och mål, och

menar att en av deras inriktningar är att varje individ har befogenhet till vetskap och

individuell progression.

                                                          
10 http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=165010&i_word=etnocentrism
11 http://www.skolverket.se/sb/d/187



Skolverkets kursplan för ämnet religion menar att ämnet skall

Ge kunskaper om trons innehåll och traditioner inom olika religioner och andra

livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, kunskaper och

analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning. Utbildningen ger

därmed fördjupade kunskaper samt ökad förståelse för människor med olika

religioner och livsåskådningar. 12

Vidare kan man läsa att ämnet religionskunskap skall;

• Leda till kunskaper om olika föreställningar, gällande etiska frågor, vilka skall kunna

analyseras utifrån social och individuell synvinkel

• Öka kunskap om religioners seder, normer, källskrifter och huvudtankar.

• Stärka uppfattningen för hur religioner och livssyner kan yttra sig i människors

åstadkommande, handlande och filosoferande.

• Åstadkomma insikt för andra religions förklaringar än den individuella

Skolverket menar att basis för undervisningen i religionsämnet, och framställningen av de

olika religionerna eller trosåskådningarna, skall vara sakligt och allsidigt.

Det elementära i ämnet och religionsforskning är trosfrågor och livstolkningsfrågor.

A-kursen på gymnasienivå skall påvisa det konstitutiva i att ha en tro, och bidraga med

kunskap om vad en ståndpunkt eventuellt kan implicera.

Vidare skall eleverna kunna diskutera kring etik, sensmoral och olika livstolkningar.

A-kursen skall ligga som grund för fortsättningskursen, där eleverna skall kunna erhålla och

utveckla djupare förståelse för det A-kursen behandlade.

2.2 Relation mellan islam i skolan och undervisning i skolan

Otterbeck gör ett försök att förklara vanliga och ovanliga förekommande perceptioner och

deras bakomliggande grunder kring islam och muslimer. Vidare kan man finna att det inte
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finns några konkreta siffror på hur många muslimer som bor i Sverige, då frågan är om

räkningen skall gälla de människor som är verksamma i islamistiska samfund, eller de

människor som har ett muslimskt namn eller som föddes i en islamistisk miljö, eller familj.

Otterbeck menar att

Skolpersonalen och föräldrarna (muslimska, min ant.) Har mycket att vinna på att

tala med varandra och klargöra sina respektive ståndpunkter. Skolan genom att

förklara vad som lärs ut och hur undervisningen går till. Föräldrarna genom att

säga vad de har för förväntningar på skolan13.

Gällande ämnet religion och dess undervisning menar Otterbeck att det kan förekomma en

viss misstänksamhet från muslimska föräldrars sida, gällande undervisning om andra

religioner eller livsåskådningar. En uppfattning gällande det kan vara att skolan försöker att

inspirera barnen till en annan tro.

Problematiken med läromedel omfattar vinklingen som kan finnas i läroböckerna, snarare än

faktafel.

I Otterbeck kan man läsa om en intervju med en kvinna som är verksam inom Svenska

kyrkan, vilken uttrycker att det är av stor vikt att ha kunskaper om elevernas bakgrund och

tro.

2.3 Islams felaktiga framställning i undervisningslitteraturen

Författaren Abdoldjavad Falaturi söker ge den rätta presentationen av islam och menar då att

ordet islam betyder kapitulation, eller hängivenhet till Guds vilja. Ett annat bra och korrekt

sätt att förklara ordet islam är med den engelska termen “submission” till Allahs vilja.

Allah är kung/härskare över allt liv.
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2.3.1  Relationen mellan islam och människa

Falaturi menar att skolböcker kan se relationen mellan människan och Gud, som en  relation

mellan Muhammed och människan. Exempelvis kan muslimer kallas för mohammedaner,

eller troende mohammedaner, vilket kan ge en felaktiga bilden att Muhammed är Gud.

För muslimer är den termen oacceptabel och negativ, och Falaturi menar att termen bidrar till

att begreppet islam går förlorat eller missförstås.

Vidare menar författaren att anledningen till att det kan finnas en negativ bild av islam beror

på kristet synsätt/aspekt, och att läroböcker presenterar islam som en problematisk ”människa

och Gud relation”.

Vidare kan man se hur Falaturi menar att relationen Gud och människan presenteras på två

olika sätt;

1- Allsmäktig Gud som vill bestämma och underkuva människan

2- Människan är utan makt och försvar och utan vilja. Blir nådad av Gud till hans öde i

livet och till bestraffningen. Denna relation, som är utan kärlekskänslor innebär ett

mänskligt lidande, människan ses som en hjälplös varelse. Relationen till Gud bygger

på rädsla och vice versa. Guds relation till människan bygger på straffkänsla.

En sådan här negativ bild av islam kan inte vara utan effekt på andra islamiska fenomen

menar Falaturi.

2.3.2 Relationen mellan Koranen och Muhammed

Koranen och Muhammed står i relation till varandra, då Koranen inte kunnat skapats utan

Muhammed, och Muhammed inte funnits utan Koranen. Det finns olika syner på Muhammed

och Koranen på grund av Muhammeds personlighet. Dock är Koranen Allahs bok.

Jämförelser som gjorts mellan Bibeln och Koranen, exempelvis att Koranen har många idéer

från judendomen och kristendomen, dvs. tron på en Gud, sista domen, Guds dömande för alla

levande. Falaturi menar att en jämförelse mellan Bibeln och Koranen, hänleder till att skapa

tveksamheter, då Koranen inte är värderad som en vanlig uppenbarelse utan som en intelligent

slutlig och skickligt drag från Muhammeds sida.

Falaturi menar att det går att läsa i vissa läroböcker att Muhammed hoppades att bli en

accepterad profet av judarna, och att Koranen skulle vara samma sak för muslimer som Tohra



är för judar. Vidare att Abraham var anfader för judar, kristna och araber, samt att

Muhammed själv var den sista av de stora profeterna, vilka även Jesus tillhörde.

Många läroböcker menar även att Muhammed själv skrev Koranen.

Det finns tre signifikanta karaktäristiska syner på Koranen;

1. Koranen representerar Guds vilja

2. Det är Muhammeds förtjänst, vilken skrev det som en jämförelse till gamla och nya

testamentet.

3. Det är i det centrala islams lärosats och orsakar fatalism

2.3.3 Relation mellan läroboksförfattare och islam

Falaturi kan se att författarna till läroböcker är förvillade att ta tag i ämnet, antingen undviks

frågan om Koranens sanning eller så kan de inte undvika undervisning i ämnet.

The information on the Quarán  in textbooks is found to be no more than claims

ressulting from the images about Islam and Mohammed14

Romankristna textböcker menar att Muhammed är någon som simulerade en uppenbarelse

och missledde människor och att islam inte kommer från Gud, utan är Muhammeds baktanke,

som han noga uträknade efter egen plan.

I presentationen av Muhammed kommer mycket politik in och vissa böcker presenterar

Muhammed som en övergång från en profet till en armé ledare eller statsman. Han skapade

islams grunder på klara normer och lagar.

Mohammed(571-631) created out of an insignificant beginning a religious political

movement among the Arabs which developed enormous power15
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15 Falaturi “Islam in religious education textbooks in Europe” -90:29



Många läroboksförfattare ger även bilden av hur Muhammed är grundaren till så kallade

heliga krig, det vill säga, ett sätt att sprida islam och de som dog i dessa heliga krig, skulle

hamna i Paradiset.

Falaturi menar att man i flera läroböcker kan se förklaringar gällande Muhammed, exempelvis

då trodde Muhammed sig se ängeln Gabriel i en grotta där han ofta befann sig. Vidare kan

man se hur läroböcker beskriver Muhammeds bakgrund som svår och att han gifte sig med en

15 år äldre änka. Ofta framställs det hur Muhammed genom pengar, makt och Gud ,på bästa

sätt gjorde så han nådde sitt mål.

De allra flesta läroböckerna koncentrerar sig på de fem pelarna vilket kan få islam att

framställas som en religion av lagar.

2.3.4 Relationen mellan vardagsliv och religiöst liv

Islam menar att det vardagliga livet går hand i hand med det religiösa livet.

Läroböcker menar att vardagligt liv inte har en plats i religiöst koncept. Falaturi menar att

flera läroboksförfattare ser relationen Gud- människa som en kärlekslös relation, då den

istället en dömande relation, vilket icke- muslimer kan ha vissa svårigheter att förstå.

Falaturi menar att läroböcker skriver att griskött och alkohol var förbjudet, vilket inte har med

traditionellt arabisk lag att göra. Griskött förbjöds förr i tiden och finns kvar än idag, och

alkoholförbudet kom steg för steg, då vin var en populär dryck hos många araber.

Falaturi menar att den negativa bilden av samhället och dess lagar beror på att författare har

inkluderat de stora utvecklingarna som skett i kulturen och civilisationen inom islamiska

områden, och påverkan på människors förmåga i väst. Istället har en fokusering skett gällande

kulturen och civilisationen, som ett begrepp som påverkat muslimers liv och sett islamisk stat

och lagar som en vinnande del av den utvecklingen.

Läromedelsförfattare koncentrerar sig på negativ bild av muslimska kvinnor, bakgrunden

förklaras sällan, då inte rättigheter eller uppgifter förklaras. Falaturi anser att ett jämförelse



kunde ske, just för att jämföra med kvinnosynen i gamla och nya testamentet, samt för att få

en viss jämförelse mellan kristendomen, judendomen och islam.

Läromedelsförfattare presenterar människan som motpol till Allah, Koranen och Muhammed.

Mannen presenteras som en maktlös skapelse som har brist på vilja, och att han måste

fullfölja de fem pelarna i hans dagliga liv och hängivenhet åt Sharía av islam och islamisk

stat. En man är en önskan för belöning av jordlig glädje i världen efter denna. Förklaringen

ger en syn att människan inte har någon frihet i relationen människa och Gud.

Enligt informationen i läroböcker är naturen, livet och kvinnligt beteende det ultimata

tänkbara kapitulationen för en man.

Kvinnan lider mest i den hierarkiska strukturen av makt som inkluderar egenmäktig makt för

män. Allt detta sker i islams namn.

Läroböckers bild av islam börjar med den allsmäktige Guden och slutar med hans försvarslösa

kvinna.

3. Empiri

I detta avsnitt presenteras undersökningens empiriska del. Den är uppdelad i tre delar. I den
första delen presenteras resultat från dokumentstudier av den kurslitteraturen som använts i
de undersökta elevernas religionsundervisning. I den andra delen presenteras resultat från
den genomförda fokusgruppsintervjun samt i den tredje delen presenteras resultat från de
personliga intervjuerna.

3.1Resultat från dokumentstudier

I intervjuerna som jag gjort, diskuterades Börge Rings ”Religion och sammanhang”, vilken är

den valda läroboken.

Boken kan delas upp i tre olika delar, där den första delen innehåller introduktion och ett

kapitel om etik och moral. Den andra delen heter ”Tre religioner - gemensamma drag”, där

kapitlen behandlar Bibeln, Judendom, Kristendom, Rörelser som är nära kristendomen, samt

Islam. Den tredje delen berör Indiens religioner och boken avslutas med olika teman, såsom

kvinnan i religionen eller New Age.

En snabb granskning visar att judendomen får ett utrymme på 26 sidor, kristendomen 42 sidor

och slutligen islam på 36 sidor. Rent generellt tycker jag att islam kapitlet är ett bra kapitel,

som inte innehåller några direkta fel eller etnocentriska uttryck. Allt är relativt, och i detta fall

är kapitlet bra i relativitet mot andra läroböcker som jag har studerat i tidigare skeenden av



mina religionsstudier. Jag tycker att bilderna är representativa och rubrikerna i kapitlet är

godkännande, och inte missvisande. Det negativa är dock att kvinnlig könsstympning tas upp i

kapitlet islam, trots att texten hänvisar traditionen som icke muslimsk, utan förklarar att det

även förekommer inom kristendomen. Positivt är att författaren tar upp problematiken med

terrorismens sammankoppling till islam, som inte kan styrkas. Vissa jämförelser görs till

andra religioner, vilket jag anser är positivt då likheter betonas istället för olikheter. Även

problematiken med begreppet ”underkastelse” diskuteras, och jämförelser görs till en

händelse i vardagslivet;

 Om ordet islam bara översätts ned underkastelse kan det låta negativt- att lyda

kan vara att böja sig. Men tänk så här:

Du köper en bokhylla på Ikea. Hemma river du upp paketet och sätter snabbt ihop

hyllan utan att följa instruktionen. Du får tre skruvar över och hyllan blir sned och

konstig. Om du istället följer, underkastar dig, instruktionen står den rak och

vacker framför dig. Genom att följa bruksanvisningen, når du ett bra resultat. Den

bästa instruktionen för hur livet ska levas är Koranen och profetens tradition,

enligt islam 16

Sammanfattningsvis tycker jag att avsnittet är bra, då det tar upp de problemområden

som förknippas med islam, som inte har med religionen att göra. En av anledningarna

till detta tror jag är att litteraturen är relativ ny, då den utkom 2003. Dock saknar jag

källreferenser till läroboken, då min tanke var att titta på de valda källorna och på så sätt

tydliggöra Rings utgångsram.

3.2  Resultat från fokusgruppsintervju

Fokusgruppen började med att vi diskuterade kring kurslitteraturen, samtliga tyckte att

läroboken gav en bra bild av islam, dock koncentrerad baskunskap istället för en fördjupning

av religionen. En reflektion kring kristendomens presentation i jämförelse med islam

framkom, då kapitlet gällande kristendom var mer djupkunskap än i kapitlet om islam.

Eleverna berättade även att när kristendomskapitlet presenterats under en lektion, fick
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eleverna läsa urdrag ur Bibeln, vilket i sig sågs som positivt, dock gjordes ingen liknande

studie gällande Koranen.

En av synpunkterna från elevernas sida var att det kan vara av vikt att presentera islam på ett

djupare plan, då den aktuella skolan har ett stort antal elever med islam som religiös

bakgrund.  En önskan fanns om en mer djupare kunskap, då de menar att de redan har den

grundkunskap som presenterats. Isa påpekade att man som elev deltar i skolans undervisning

för att erhålla mer kunskap. Vidare pekade han även på en bristfällig utveckling gällande

religionsundervisningen från grundskolan och fram till gymnasienivå.  Isa berättade även att

under genomgången av kristendomen fick eleverna tillfälle att besöka en kyrka, dock fanns

inget studiebesök inplanerat i en moské då klassen fick islam presenterat.

Vidare diskuterade eleverna det negativa med undervisningen, som de upptäckt, vilket var

exempelvis att läraren förklarar ord, såsom Koranen, men inte dess innebörd.

Isa berättar om hur en lärare har förklarat att det finns sju stycken himlar, vilket är ett felaktigt

påstående, då islam menar att det inte finns något som kan refereras till himmel, utan då

istället till paradis. Berkant menar att fel som detta, gör att helt fel bild kan förmedlas.

  Maria menade att islam avsnittet i läroböcker är baserat på intervjuer med imamer och / eller

andra troende, och att detta står som grund för kapitel om islam.

Eleverna tyckte att den bild som läroboken gav stämmer överens med den kunskap eleverna

har om sin religiösa bakgrund. Dock ansåg de att den största kunskapen om islam har de

tillgetts i hemmet, då skolan mer har gett en repetition.

Under samtalet kring läroboken ger Isa exempel på något som likställas med en etnocentrisk

presentation av islam;

Jag tycker liksom att man skall lära sig mer om islam, speciellt i sånna här förorter där

det är mycket muslimer… å samtidigt som om man bara tar den här boken så står det

att…centralt i kristen tro är att … så förklarar dom om kristendomen, och i islam så

förklarar dom bara     …a… … enligt …eh… egentligen är alla människor muslimer

islam är en naturlig religion …bla bla enligt islam, att man delar upp dom och vi, bara i



den här boken kan man dra exempel, att dom tror så och dom tror så i kristendomen

förklarar dom vad man tror, och bara liksom en sån sak som avviker dom ... ja vet inte,

bara att dom kan förklara, liksom … sätta sig in i hur en muslim tror istället för att dela

upp dom och vi.

Vidare påpekades det att ett avsnitt, gällande kvinnlig omskärelse, valts att presenterats under

kapitlet om islam, och som Isa påpekade så menar läroboken att denna tradition står utan

religiös betydelse för islam, och det är en tradition som förekommer både inom kristendomen

och islam. Detta sågs som negativt, då eleverna menade att bilden angående könsstympning

förknippades med islam, fast texten berättar att traditionen inte kan sättas i sammanhang med

varken islam eller kristendom som religion. Detta förstärker bilden av islam som en ”mindre”

bra religion. Vidare berättar eleverna att kvinnlig könsstympning har nämnts kort vid

undervisningen i samband med islams presentation.

Eleverna tittade under fokusgruppen på lärobokens bilder, vilka de tyckte gav en bra

presentation av islam, framförallt tyckte Isa och Berkant att en bild, gällande manlig

omskärelse, där en ung pojke med traditionell klädsel, ler mot kameran och där bakgrunden

består av glada kvinnor, presenterade manlig omskärelse på ett positivt sätt, och de menade att

det vore bra med bilder som representerar vissa traditioner.

Begreppet underkastelse ansåg eleverna var en mindre bra förklaring, då begreppet i sin

naturliga form för tankarna till negativa associationer.  Begreppet syftar på en viss känsla av

värdelöshet. Eleverna menade att begrepp stod för att människan är det vackraste, av guds

skapelser, och människan skall i gengäld ha respekt för gud.

Bekant menade att

jag vet inte vilket ord man kan använda som ett annat exempel … för ... för alla pratar om

underkastelse… som du (refererar till intervjuaren, min ant.) berättar om svenska språket

då går man verkligen långt ner alltså, då sjunker man verkligen på låg nivå och de får en

helt annan bild om hur religionen verkligen är och det kan leda till tjafs … mellan

elever… och dom säger till exempel att kristendomen vi pratar inte om underkastelse



eller så eller så men det gör ni på eran religion och sådära ...och det kan leda till tjafs

mellan elever också för att de säger deras religion kanske är högre eftersom de inte

pratar om underkastelse och liknande, men jag vet inte vilket ord man annars kan ha…a

men…

Exempel på andra ord som kan användas istället för underkastelse, skulle enligt eleverna

kunna vara att människan visar respekt till Gud eller har tillit till Gud.

Samtalet kommer in på lärarens presentation av islam, och eleverna berättar att de inte haft en

traditionell undervisning, där läraren har haft genomgång, utan eleverna har själva presenterat

religionerna. Dock menar eleverna att under gymnasiets A-kurs i religion presenterade läraren

varje religion kortfattat, där islams presentation fick minst utrymme.

3.3 Resultat från personliga intervjuer

3.3.1 Intervju med Maria

Maria kommer från Gambia och flyttade till Sverige som 7 åring. Hennes familj är

traditionellt sett muslimer, och hon kom till insikt om att hon själv var muslim som fyra åring,

då hon påbörjade muslimska studier i Koranskola i Gambia. Maria definierar sig själv som

mindre troende, dock menar hon att hennes familj är mer troende i relativitet till sin egna tro.

Under intervjun med Maria berättade hon att hon inte bar på några ”yttre” tecken på hennes

religiösa tillhörighet, eftersom hon anser att det är ett redskap, för att personer i hennes

omgivning, inte skall döma henne efter den religiösa tillhörigheten.

Maria berättar om begreppet ”heder”, för hennes familj är det viktigt att behålla sin heder, att

som individ sköta sig, då det enligt Maria förekommer så kallad smutskastning muslimer

emellan i det område där Marias familj har sin bostad. För Marias familj är det alltså viktigt

med rätta handlingar och förhållningssätt eftersom man som familj vill behålla den hedern

eller statusen som familjen har.

Marias mamma beslöjar sig, och hon ber fem ggr per dag, Marias mammas önskan är att

Maria också skall deltaga i bönerna, men Maria har valt att inte be. Mammans motiv för

Marias böner är att hon skall vara en god muslim, men Maria är av den åsikten att man inte

skall be, då någon annan vill det, eftersom viljan om att be inte kommer ifrån personen, utan

på grund av någon annans önskan.



Maria berättar att hon bott i England i cirka sex år, och den jämförelse som hon gör länderna

emellan är att situationen för muslimer i England är bättre än i Sverige. Hon berättar att i

England är muslimerna respekterade och allmänheten har en större kunskap gällande

fenomenet multikulturellt samhälle.

Som muslimsk student i England får man ledigt från skolan, vid de muslimska högtiderna,

och i den skola Maria studerade i, fanns det tillgång till ett bönerum.

Marias upplevelser av svensk religionsundervisning är en negativ upplevelse, då hon berättar

om att eleverna själva fått presenterade de olika religionerna genom exempelvis muntliga

föredrag. Hon berättar att det inte kändes bra när exempelvis kristna ortodoxa elever

presenterar islam, då islam presenteras med, enligt ”dem”, eller enligt ”dom”. Maria menar att

en bra presentation av exempelvis islam beskrivs med så här är det enligt islam.

Maria berättar att många konflikter startas under religionsundervisningen eftersom ortodoxa

elever ifrågasätter stora delar av islam, och Maria menar att rent generellt har ortodoxa elever

många fördomar och en negativ bild av islam. Maria förklarar att hon speciellt får förklara sig

då hon både är muslim och färgad. Under religionstimmarna tycker Maria att islam hånas

mycket och hon säger;

Andra elever har… liksom sagt varför kysser du marken för där bor ju satan du ska ju

kyssa upp mot gud. Men … helvetet är inte ner för mig, paradiset är inte upp heller, då

säger jag att de ska brinna i helvetet.

Maria menar att många med anser att det var när de började på gymnasieskolan som de fick

börja föra en kamp för sin tro, eftersom majoriteten av eleverna är ortodoxa, och Maria

uppskattar att cirka 90 % av eleverna har invandrarbakgrund.



Maria har upplevt att i svenska skolor tar man inte hänsyn till muslimer och muslimsk tro, då

Maria har en önskan om att få tillfälle att be under skoltid. Dock menar hon att detta inte

fungerar, då problematiken med riten, är att det skall vara rent, träder fram. Maria berättar att i

England fick eleverna tillgång till ett bönerum, och för att kunna få gå och be antecknades den

frånvarande tiden från lektionen, så läraren kunde gå tillbaks och kontrollera att eleven

verkligen hade varit och bett. Ett annat förslag som Maria tycker är bra är att eleverna som

fastar inte skall få lika mycket läxa som andra icke-muslimer får, då de muslimska eleverna

under fastan har mindre ork.

Religionsundervisningen i England utfördes av en muslimsk kvinna, som presenterade fakta

om islam, som för Maria var ny kunskap. Läraren presenterade islam på ett bra sätt anser

Maria.

Avslutningsvis anser Maria att hon får kämpa mycket för sin tro i skolan, och hon hade önskat

att det fanns ett speciellt bönerum att tillgå i skolan. Vidare menar hon att det är felaktigt att

man som muslimsk elev skall behöva fråga om ledighet då de muslimska högtiderna faller in,

eftersom en muslimsk elev måste ta av de få tilldelade ledighetsdagarna, för att fira högtider

som är självklara för en muslimsk elev. Maria ifrågasätter varför man skall vara ledig under

det som kan betraktas som kristnas julfirande;

Ja vill hellre gå i skolan då än när det är muslimska högtider…Ja vill ju vara ledig när vi

firar våra högtider… … Jag funderar på att gå till skolan ändå under jullovet, för ja vill

ju inte vara ledig.

3.3.2 Intervju med Berkant

Berkant är kurd från Turkiet, och kom till Sverige som 4 åring. Han menar att han har varit

införstådd om sin religiösa bakgrund sedan födelsen. Vidare berättar Berkant att familj och

släkt är muslimer, därav hans egna tro. Han betraktar sig själv som mindre religiös för

tillfället, precis som hans familj, men berättar även om önskan att en dag erhålla större

kunskap om islam som religion.



Under intervjun med Berkant berättade han om sina upplevelser av islams presentation i

svensk religionsundervisning. Han menade att presentationen har varit bra i skolan, dock med

vissa frågetecken. Han påvisade hur vissa förbud som är vanligt förekommande i alla

religioner, får en slags tilldelelse endast till islam. Han ger exempel såsom förbud mot alkohol

och sexuellt umgänge före äktenskap. Berkant menar att dessa förbud finns inom de allra

flesta religioner, men det är bara i presentationen gällande islam där dessa förbud

framkommer.

Vidare berättar Berkant att han upplevt att i undervisningen återges mindre fakta under islams

presentation, medan andra religioner får mer utrymme. Berkant menar även att om en lärare

kan ge fel bild och fel fakta om en religion, men även om någon elev uppmärksammar den

felaktiga fakta som presenterats, så är det vanligt förekommande att eleverna ändock tror på

läraren, just för att en lärare är en lärare. Berkant berättar om ett exempel där läraren har haft

fel och Berkant rättade läraren;

 Det var i högstadiet och vi hade lektion och … då pratade vi om Mecka då sa dom att

man …den läraren som jag hade då sa att man gick fem varv runt Mecka men det gör

man inte det är sju varv, ja lade märke till det direkt å jag bara de är sju och hon bara

nej har läst så, och jag är själv muslim så ja vet nog bäst. Hon blev tveksam och visste

inte vad som var rätt … men hon hade antagligen dagen därpå eller samma dag tagit

reda på det så hon kom … och bara a du hade rätt

Berkant tycker att presentationsformen av religionerna på gymnasiet varit bra. Eleverna fick

själva välja en religion som de skulle presentera i grupp och muntlig form. Läraren gick in i

de fall där felaktig kunskap presenterades, eller kompletterade när någon grupp hade för svag

fakta. Dock tycker Berkant att det fanns en viss tveksamhet när icke muslimska elever skulle

representera religionen islam.

Vidare berättar Berkant att under högstadiet fick eleverna besöka en kyrka, vilket han själv

deltog i då, med tanke på betyg och klasskamrater, men när ett besök till en moské blev

aktuell var många i klassen inte intresserade av studiebesöket, vilket motiverades med att det

inte var en del av just vissas tro. Detta förklarar Berkant med att många ungdomar ärvt

föräldrarnas syn på olika religioner, vilket han tycker är negativt. Som lärare tycker Berkant



att det är viktigt att presentera religionerna på ett intressant och annorlunda sätt, och en idé

som Berkant tycker är intressant är att göra ett flertal studiebesök.

Det var först under högstadiet som Berkant märkte fördomar mot sin religiösa tro, han återger

ett exempel på en fördom som han stött på, vilken menar att alla muslimska män slår sina

fruar.

Berkant själv har aldrig besökt en moské, vilket har dock har en önskan om. I dagsläget menar

han att det beror på tidsbrist, då skolan och fotbollen tar för mycket tid.

Berkant ber inte, men har en vision om att lära sig mer om sin egna tro, då genom att be,

besöka moskéer, samt läsa Koranen, han beskriver att han för tillfället befinner sig i ett

”mellanland”, där han idag inte uttrycker sin tro som han en dag önskar göra.

Berkant har genom bibliotekspersonal och genom lärare hört talas om att det skall finnas ett

bönerum i skolan, dock har han inte besökt detta rum, men han anser att det är en bra idé,

vidare menar Berkant att om han själv hade bett så hade han utnyttjat detta rum.

3.3.3 Intervju med Isa

Isa kom till Sverige som fem åring, men har sitt ursprung i forna Jugoslavien, nuvarande

Kosovo. Isa beskriver sig själv som religiöst troende, men förklarar att hans familj har olika

förhållningssätt till islam, då en av hans bröder är strängt troende, medan systern är mindre

religiöst troende.

Isa förklarar hur islam påverkar hans vardag, där han avstår från griskött, och försöker att ha

ett muslimskt förhållningssätt kring vissa frågor. Vidare berättar Isa att han aldrig deltagit vid

bön, då han inte ser sig ha den kunskap som krävs för riten.

Han berättar;

Egentligen är det väl lite fel… att man skapar det man själv tycker är okej… egentligen

ska man ska väl följa det som står i Koranen, men vissa saker, i Kosovo speciellt… så

finns det saker som inte passar en, exempelvis alkohol, de gynnar inte dom, så då tar dom

bort det liksom.



I lågstadiet kom Isa till insikt om sin religiösa tillhörighet, då andra elever konfronterade

honom i frågor gällande kristna traditioner. Isa frågade sin familj varför inte de exempelvis

firade jul och fick då förklarat för sig att det berodde på familjens religion.

Man märkte lite av den där skillnaderna… då var det lite det där… men mamma varför

firar inte vi påsk varför har vi andra högtider…de va väl när man började skolan.. och

började se dom här olikheterna…mellan traditionerna och högtiderna och så där..

Isas upplevelser av islam i skolan är av både negativ och positiv karaktär. Han menar att

undervisningen rent generellt har varit godkänd, dock har avsnittet om islam i

religionsundervisningen fått mindre utrymme än exempelvis kristendomen. Precis som under

fokusgruppen så berättar Isa om att eleverna har fått tillgång till utdrag ur Bibeln, men ingen

motsvarighet har getts under islams genomgång. Isa menar vidare att man kan se i läroboken

ett tydligt ”vi och dom” tänkande, och han är helt införstådd i det etnocentriska tankesättet.

Isa berättar, precis som Maria och Berkant, att det uppstått konflikter i klassrummet då

klassen har haft genomgång av islam Han menar att de ortodoxa eleverna ifrågasätter islam

som tro, och hur Isa som muslim kan tro på en det ena än det andra.

Vidare framkom det att Isa tycker att skolan begränsar sin undervisning, gällande islam, till en

mer baskunskap, oavsett årskurs.

4. Analys

För att kunna binda ihop uppsatsen har jag jämfört den teoretiska referensramen med

empirin.



Falaturi menar att många läroböcker ger en felaktig beskrivning av islam, och för att

undersöka huruvida detta stämmer med verkligheten eller inte, har jag valt att jämföra

relation till relation.

Relationen mellan islam och människan

Falaturi menar att relationen mellan islam och människan ofta ses som en relation mellan

människan och Muhammed, och att gudspresentationen inom islam, ofta presenterar en

nertryckande Gud där relationen mellan människan och Gud bygger på rädsla, från

människans sida.

Ring å andra sidan ger en ambivalent gudspresentation, där Ring beskriver att Guds vilja är att

människan skall leva i harmoni och hitta sin sanna natur. Det är utifrån människans egna vilja

som Gud dömer henne. Vidare kan man se att Ring menar att människan inte kan förstå Gud

helt och därför skall hon vara ödmjuk. Människan ses som Guds ställföreträdare, och har

därför ett stort ansvar.

Relationen mellan Koranen och Muhammed

Ring förklarar att Koranen kommer från Gud, och kan därför aldrig ifrågasättas. ”Koranen har

alltid funnit i himlen och är skriven av Gud” 17. Ring menar att relationen mellan Koranen och

Muhammed berör recitation, då ängeln Gabriel reciterade Koranen för Muhammed i hans

uppenbarelse, och Muhammed läste högt ur sitt minne för en skrivare som nedtecknade det

Muhammed sade.

Falaturi menar att Koranen och Muhammed står i relation till varandra, då de inte kunnat

finnas utan varandra. Denna relation nämner dock inte Ring.

Relationen mellan vardagsliv och religiöst liv

Ring beskriver hur det inte går att särskilja det religiösa livet ifrån det vardagliga livet, då

”islam är helt enkelt en livsstil som genomsyrar hela tillvaron”18 Detta bekräftas av Falaturi, som

menar att det är vanligt förekommande att läroboksförfattare missar denna relation.

                                                          
17 Ring, ”Religion och sammmanhang”- 03;138
18 Ring, ”Religion och sammanhang –03;147



Falaturi beskriver hur vissa lagar, exempelvis förbud mot griskött och alkohol, nämns i

sammanhang rörande islam. Ring nämner dessa lagar, dock beskrivs inte bakgrunden till dem,

som Falaturi menar beror på arabisk lag. Ring förklarar kortfattat att alla muslimer inte

avhåller sig från alkohol.

Lärobokens bild av den muslimska kvinnan, är varken mer eller mindre diskriminerande, då

Ring pekar på att könsroller kan vara starkt bestämde även inom kristendomen. Ring

särskiljer med andra ord kvinnligt förtryck från islam. Falaturi, å andra sidan, menar att det

ofta sker en koncentration på den negativa bilden av muslimska kvinnor, där rättigheter eller

bakgrund sällan förklaras.

Vid en jämförelse mellan Falaturi och Ring kan man se att de vanligt förekommande brister

som Falaturi tar upp inte bekräftas av Ring. Det som kan vara värt att anmärka på är att Ring

inte förklarar relationen mellan Muhammed och Koranen, på det sätt som Falaturi beskriver.

Ring nämner inte den relationen i sin lärobok. Dock finns många andra relationer nämnda,

och beskrivna på ett mycket bättre sätt än vad Falaturi utgår ifrån.

5. Slutsatser och slutdiskussioner

I detta avsnitt besvaras undersökningens syfte samt forskningsfrågor. Vidare förs en

diskussion kring undersökningens resultat.

Min övergripande forskningsfråga var;

Hur upplever muslimska elever att islam presenteras i svensk religionsundervisning?

Vilken skulle besvaras med hjälp av följande frågor;

Hur upplever muslimska elever att islam porträtteras i kurslitteraturen?

Hur upplever muslimska elever att islam presenteras i muntlig form i undervisningen?

Finns det skillnader mellan elevernas uppfattning om islam och hur den framställs i svensk

religionsundervisning?

För att kunna söka svara på forskningsfrågan, börjar jag här med att försöka svara på

delfrågorna först och främst.

Efter intervjuerna och fokusgruppen kan man se att eleverna tyckte att läroboken gav en bra

presentation av islam, dock en baskunskap istället för en fördjupning av religionen. Eleverna

påpekade att det förekom en viss etnocentrism, på så vis att det fanns ett tydligt ”vi och dom”

tänkande. Isa kunde direkt hänvisa till läroboken och till en etnocentrisk presentation. Vidare



ifrågasatte eleverna en rubrik, i kapitlet islam, gällande kvinnlig omskärelse, där de ifrågasatte

logiken i att förklara kvinnlig omskärelse inom islam kapitlet, då det i läroboken står att

kvinnlig omskärelse inte kan hänröras till en bestämd religion, utan att denna tradition sker

både inom islam och kristendomen.

Läroboken använder sig av begreppet underkastelse, vilket eleverna inte ansåg vara ett

neutralt begrepp. Diskussioner påbörjades gällande begreppet och vilka andra ord som

passade bättre in.

Eleverna tyckte att bilderna gav en bra bild av islam, att det var representativa och korrekta.

Eleverna uppfattade islams muntliga presentation i undervisningen som bristfällig, då islam

fått minst utrymme i den muntliga formen. Vidare framkom det att vissa ord förklarades, dock

inte begreppet bakom ordet. De berättar även att de dels fått läsa utdrag ur Bibeln, och dels

fått besöka en kyrka. Gällande islam, har eleverna inte fått möjlighet till att läsa utdrag ur

Koranen eller besöka en moské.

Under djupintervjuerna framkom det att Maria hade en negativ upplevelse gällande

presentationen av islam, då eleverna själva fick presentera varje världsreligion och när icke

muslimer presenterade islam, kunde hon referera till ett etnocentriskt tankesätt. Hon menade

att under den muntliga presentation användes begrepp såsom ”de tycker”, ”dom tror”. Under

religionslektionerna menar Maria vidare, att andra elever ifrågasätter och kritiserar islam som

religion, vilket i sig resulterar i att Maria får försvara sin religiösa tillhörighet.

Berkant berättar att han stött på direkta felaktiga påstående gällande islam, och att de förbud

som finns inom majoriteten av världsreligionerna, endast presenteras då undervisningen rör

islam. Dock menar Berkant att religionsundervisningen har varit bra, då eleverna har fått stått

för presentationen av religionerna, och läraren har gått in och korrigerat när felaktiga

uppgifter har uppgetts, eller vid avsaknad av viktiga delar eller begrepp.

Precis som de övriga eleverna beskriver Isa hur islam fått mindre utrymme än exempelvis

kristendomen, och hur det under de muntliga presentationerna av religionerna förekommit ett

etnocentriskt tänkande gällande islam.

Eleverna tyckte inte att det fanns någon direkt skillnad mellan deras uppfattning om islam och

islams framställning i svensk religionsundervisning. Dock ansåg de att den störta kunskapen

gällande islam kom hemifrån, och att skolan stod mer för en baskunskap. Ingen av eleverna

kunde påpeka direkta brister eller fel gällande islams presentation i skolan.



Efter att besvarat delfrågorna kan jag se att eleverna kan påvisa fel och bristande kunskap som

finns gällande islam. Deras erfarenheter är över lag positiva, med några undantag. Viktigt är

dock att alla elever ger exempel på ett etnocentriskt tankesätt vilket förekommit både inom

den muntliga presentationen och i läroboken. Eleverna kan inte peka på direkta stora

inkorrekta fakta eller begrepp, utan menar att skolan endast ger en baskunskap i islam, och

eleverna önskar en mer fördjupad kunskap. Dock har exempel nämnts gällande bristfällig

kunskap.

Vidare kan man se att eleverna talar om en marginalisering och distansering av islam då

eleverna under religionstimmarna fick läsa utdrag ur Bibeln och besöka en kyrka under

avsnittet gällande kristendomen. Någon sådan motsvarighet gavs inte när eleverna studerade

islam.

Vidare framkom det att eleverna ansåg att  islam kopplas samman med vissa ”negativa”

karaktärsdrag, vilka förekommer i andra religioner, exempelvis då avhållsamhet från sprit och

sexuella förbindelser endast presenteras under islams genomomgång.




