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Abstract 

This essay is about the changeover from a Muslim school to another school for six pupils. The 

purpose with this study is to obtain the pupils experiences before, during and after the 

changeover with these questions: What thoughts do the pupils say that they have when it 

comes to the changeover from a Muslim school to another school? In what ways do the pupils 

say that their expectations were in accordance with the reality? And, how is it possible to 

understand the pupils’ stories about the changeover? 

   I have interviewed six pupils; one pupil in ninth grade in a Muslim school, two pupils in 

first grade in a local upper secondary school and three pupils in third grade in a local upper 

secondary school. The results showed that the pupils (pupils since the ones in first and third 

grade have been ninth grade pupils) in ninth grade were anxious about the changeover and 

were thinking that the new schoolmates may not accept them the way they are. The pupils in 

third grade wished to turn back the time and tell themselves (in ninth grade) not to be worried. 

They meant that everything will work out just fine as long as they are unprejudiced and open-

minded, and that the new school is no different from the old one. The stories that the pupils in 

first grade told me took two different shapes; the timid pupils dissociated themselves from the 

uninitiated and meant that the outsiders have prejudice opinions about Muslims, while the 

untimed pupils were social and took contact with their new classmates.  

   The conclusions of this study are that a changeover can be frightening no matter time and 

place. After the changeover the pupils recognize that it wasn’t such a big deal after all. It’s 

during the changeover the pupils can affect how it is going to be; if they are going to be open-

minded or avoid contact. Since the Muslim schools are located to districts rich on immigrants, 

the pupils start upper secondary school in their legal domicile. A school that is multicultural 

and therefore not too unlike the old school. The interesting part is that when the pupils are 

going to face a new changeover does it feel as if the nervousness starts all over again.  

   Sweden is an ethnical and multicultural society. People take distance to one another based 

on prejudices and stereotypes, which leads to fellowship with like-minded and delimitation 

from others. “We and them” becomes a fixation of differences. Harmonious relationships 

between groups require trust and collaboration towards goals in common, together with 

showing respect for multicultural and allowance for people to think differently.           
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1. Inledning och bakgrund 

I det följande kommer jag att inleda examensarbetet och redogöra för en bakgrund till ämnet. 

 

1.1. Inledning 

Många av oss har läst vad media, förespråkare och motståndare har att säga om muslimska 

friskolor, men vi glömmer det viktigaste; eleverna! Mitt val av område för examensarbete har 

därför kommit att fokusera just detta, det vill säga elevernas uppfattning om ett specifikt 

område som berör muslimska friskolor. Efter att jag gått igenom den forskning som finns om 

muslimska friskolor i Sverige fann jag att just övergången från en muslimsk friskola till en 

annan skola är ett område som berör eleverna, samt är ett område där forskning saknas. Detta 

är också anledningen till valet av ämnesområde för detta examensarbete. I denna uppsats 

behandlas nämligen övergången från grundskolan, år 9 i muslimsk friskola, till ett kommunalt 

gymnasium. 

 

1.2. Bakgrund 

En friskola är en skola som har en annan huvudman än kommunen eller landstinget, där 

friskolorna finansieras av skolpeng, det vill säga kommunala bidrag från elevernas 

hemkommuner (Berglund & Larsson, 2007:10). Villkoret för att en friskola får skolpeng är att 

de följer de nationella kursplanerna och den nationella läroplanens värdegrund (Ibid., 11). 

Detta innebär att dessa skolor måste leva upp till samma krav som de kommunala skolorna för 

att få tillstånd av Skolverket (Johansson i Svanberg & Westerlund, 1999:179). I och med 

friskolereformen 1992 blev det betydligt enklare att starta friskolor. 

   Sveriges första muslimska friskola startades 1993 i Rosengård, Malmö, och de flesta av de 

muslimska friskolorna är idag belägna i invandrarrika bostadsområden, inte sällan i 

miljonprogrammens förorter (Johansson i Svanberg & Westerlund, 1999:178-179). Antalet 

muslimska friskolor är svårräknat. Det finns för nuvarande nio friskolor som av skolverket 

betecknas som ”islamiska” och fem svensk/arabiska. Några av de svensk/arabiska skolorna 
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kan mycket väl betecknas som muslimska eftersom de har koranundervisning på schemat
1
 

(Berglund, 2009:18-19). 

   Muslimska friskolor är svenska skolor och måste följa svenska läroplan (Johansson i 

Svanberg & Westerlund, 1999:185). De skiljer sig från de kommunala skolorna genom sin 

profilering, som är mot islam och ofta även arabiska. Dessutom erbjuder vissa av de 

muslimska friskolorna mer svenskundervisning än vad den kommunala skolan vanligtvis gör 

(Johansson i Svenberg & Westerlund, 1999:179). Om religiösa friskolor har undervisning i 

den egna religionen får detta inte ersätta religionskunskapsundervisningen, utan undervisning 

i den egna religionen skall ske utöver de timmar som är ämnade för ordinarie kursplan 

(Berglund & Larsson, 2007:11). 

   Enligt antropologen Åsa Aretun är en anledning till uppkomsten av muslimska friskolor att 

vi lever i kulturellt blandade samhällen, där kulturkrock, identitetsproblem och ”splittrade 

jag” hos barnen får föräldrarna att välja en skola de gör sig förstådda på (Aretun, 2007:72-73). 

Vidare menar hon att det snarare är problem i sociala relationer och inte i olika kulturer.  

 

2. Syfte, frågeställningar och teorianknytning 

I det följande kommer jag att redogöra för examensarbetets syfte, frågeställningar, teoretiska 

utgångspunkter samt disposition. 

 

2.1. Syfte 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att ta reda på vilka tankar eleverna säger att de har 

haft före, under och efter övergången från en muslimsk grundfriskola till en kommunal 

gymnasieskola. Vidare är jag intresserad av att försöka förstå hur konsekvenserna upplevs 

samt hur dessa har hanterats.  

 

 

                                                           
1
 www.skolverket.se/friskolor 
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2.2. Frågeställningar 

För att kunna uppfylla syftet har jag använt mig av följande frågeställningar: 

 Vilka tankar, funderingar och känslor säger elever sig ha haft inför övergången från en 

muslimsk friskola till en annan skola? 

 På vilka sätt säger eleverna att deras förväntningar stämde respektive stämde inte 

överens med verkligheten? 

 Är det möjligt att förstå elevernas berättelser om övergången från en muslimsk 

friskola till en annan skola? I så fall, hur? 

 

2.3. Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt för uppsatsen har jag valt etnologerna Arvastson & Ehns 

kulturrelaterade teorier samt psykologen Seija Wellros teorier om självbild och självkänsla.   

Anledningen till valet är att deras form av kulturanalys fungerar väl i relation till den empiri 

jag har undersökt. Arvastson & Ehn menar att Sverige är ett samhälle präglat av etnisk och 

kulturell mångfald, och att man bör se kritiskt på hur värdeladdade bilder av olika grupper 

skapas (Arvastson & Ehn, 2007:94). I fokus bör respekt för individens integritet och 

okränkbarhet ligga.  

   Vidare hävdar de att gränser människor drar mellan varandra ofta grundas på stereotyper, 

fördomar och rådande sanningar om hur folk är (Arvastson & Ehn, 2007:12). Människor kan 

upprätthålla rådande normer och känslor av gemenskap med likasinnade, samt avgränsa sig 

från andra (Ibid., 13). Arvastson & Ehn menar dessutom att dessa föreställningar oftast 

handlar om vad man inte är, snarare än vad man är. Sociala identifikationer och skillnader är 

inte något som individer har, utan det är något som blir till som resultat av hur människor 

bemöter och tolkar varandra (Ibid., 84). Människor frågar sig själva: ”Vilka är jag själv mest 

lik?” och ”Vilka är ’de andra’?”. Motsättningar mellan olika grupper leder till att man söker 

personer man delar erfarenheter med för att känna välbefinnande, vilket i sin tur kan bidra till 

misstänksamhet mot andra (Ibid.). Man bör försöka att ompröva invanda föreställningar och 

göra nya tolkningar av vardagstillvaron, där utvecklandet av den sociala miljön och 

förhållandet till människorna är i fokus (Ibid., 10). Arvastson & Ehn menar att man ibland kan 
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råka ut för låsningar och en känsla av otillräcklighet, vilket kan få en att välja trygghet före 

nyfikenhet och förändring (Ibid.). Etnologerna uppmanar människorna att kritiskt granska hur 

egna och andras beteenden samt föreställningar styr tillvaron och undersöka sin egen del i det 

som händer (Ibid., 11). Vidare anser dem att man skall betrakta sig själv och omgivningen 

med nya ögon; ifrågasätta det välbekanta och göra sig bekant med det främmande och 

annorlunda (Ibid., 12). De menar att hemmablindhet kan leda till att man tar sin egen 

verklighet för given.  

   Begreppet ”invandrare” eller ”invandrarbarn” innebär en person, med ett annat modersmål 

än svenska, som har förälder (båda eller en) födda i ett annat land än Sverige (Arvastson & 

Ehn, 2007:80). Detta motsvarar inte idéer om hur svenskar är eller ser ut. ”Svenska” barn och 

”vanliga” barn kan inte användas synonymt, eftersom ”vanligt” i detta sammanhang inte 

innebär det oftast förekommande, utan snarare det ”normala” eller ”önskvärda” (Arvastson & 

Ehn, 2007:83). Kategorier frammanar skilda aspekter av tillvaron och styr våra blickar samt 

formar våra erfarenheter (Ibid., 82). De sammanför människor och åtskiljer dem. Det 

”invandrarbarn” saknar i förhållande till måttstock, ”svenska” barn, blir en likhet hos dessa. 

Olikheterna sinsemellan ”invandrarbarnen” försummas. Ett exempel på detta finns i etnologen 

Kristina Gustafssons studie i en muslimsk friskola. Under sin fältstudie frågar Gustafsson 

eleverna om de känner sig som svenskar eller invandrare (Gustafsson, 2004:132). Barnen 

svarar att de är invandrare och att det är hon som är svensk. De har svårt att ta till sig tanken 

att de faktiskt lika väl är svenskar, eftersom de är födda i Sverige. Då svarar en elev att man 

kanske inte behöver vara det ena eller det andra. Dessa elever kategoriseras som ”invandrare”, 

vilket blir ett villkor för hur de identifierar sig. En konsekvens av hävdandet av rätten till sitt 

ursprung är att ett ”vi” och ”dem” blir en fixering av skillnad (Ibid., 181). Behovet av 

identitet, kultur och ursprung understryks samtidigt som särart bekräftas. Gustafsson menar att 

kämpande för rätt till och erkännande av kulturell särart är ett försök att uppnå jämlikhet och 

visa att ”vi” duger lika väl som ”ni” (Ibid.). 

   Universitetsadjunkten och psykologen Seija Wellros menar att en positiv självbild och en 

stark självkänsla brukar vara grunden för ett gott självförtroende (Wellros, 1998:84). I ett 

socialt samspel kan individen ta till med olika strategier för att påverka den andres 

uppfattning av denne (Westin, 1999:21). När en elev kommer till en ny skola kan denne 

utstråla självförtroende och avgöra hur självpresentationen skall gå till. Eleven kan framhäva 

aspekter av sin identitet och personlighet som kan tänkas gynna denne samt reducera 
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möjligheten till ofördelaktig bild av denne. Många visar olika sidor av sin personlighet i olika 

relationer. Det är känslan av att vara en och samma person även om man uppträder på olika 

sätt på olika platser samt i olika åldrar som är kärnan i en människas identitet (Wellros, 

1998:82).  

   Wellros menar att harmoniska relationer mellan olika grupper uppstår när grupperna har ett 

gemensamt mål som endast kan uppnås genom samarbete (Wellros, 1998:171). För att 

människor skall kunna samarbeta krävs bland annat tillit. Denna tillit kan få människor att 

öppna sig och berätta om sina liv. När detta sker blir det främmande hos ”dem” bekant, vilket 

bidrar till att ”dem” blir som ”vi”; en grupp bestående av olika individer. Etikforskaren 

Elisabeth Gerle tar upp en debatt om vilka värden som bör prägla det gemensamma och vilken 

sorts samhälle vi vill fostra våra barn till (Gerle, 2002:55). Hon menar att barn bör visa 

respekt för mångfald och olikhet samt komma i underfund med att man kan tänka och 

resonera olika, men ändå värna om vissa grundläggande gemensamma värderingar. Gerle 

påpekar att konfessionella friskolor kan förstärka segregation (Gerle, 2000:41-42). 

   Det främmande kan framstå som skrämmande (Wellros, 1998:173). Ett exempel på detta 

återfinns i religionsdidaktikern Jenny Berglunds avhandling där hon tar upp ämnet islamofobi, 

som en möjlig anledning till att muslimska familjer väljer bort den kommunala skolan, där 

dåliga erfarenheter av diskriminering kan få muslimer att vara vaksamma inför mötet med 

majoritetssamhället, det vill säga den kommunala skolan (Berglund, 2009:214). 

   All skolverksamhet är menad att syfta till barnens bästa (Johansson i Svanberg & 

Westerlund, 1999:192). Skolan är menad att vara en central arena för barn och torde motverka 

särskiljande av barn när det gäller klass, kön och etnicitet (Arvastson & Ehn, 2007:9). 

Förankring i den egna kulturen, att lära känna sina traditioner samt sitt ursprung, bidrar till en 

tryggare identitet (Gustafsson, 2004:177). Det är viktigt för elevens utveckling att få sin egen 

identitet bekräftad samt respekterad (Otterbeck, 2000:73).  

 

2.4. Disposition 

Denna uppsats innehåller fem delar utöver de inledande avsnitten. Första delen behandlar 

syfte, frågeställningar och teoretiska utgångspunkter för examensarbetet. Därefter följer en 

beskrivning av tidigare forskning. Tredje delen behandlar material och metod som har använts 
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för denna uppsats. I den fjärde delen redovisas resultat jag har erhållit; däribland berättelser 

om uppfattningar kring övergången från en muslimsk grundfriskola till en kommunal 

gymnasieskola. Framförallt kommer jag att försöka jämföra de tre olika faserna och 

undersöka hur eleverna berättar att deras förväntningar ändras före, under och efter 

övergången. I dessa delar knyter jag också an till tidigare forskning när detta är möjligt. Jag 

gör detta för att det skall bli tydligt hur mina resultat kompletterar tidigare forskning. I den 

slutliga delen kommer slutsatser att analyseras med koppling till de teoretiska 

utgångspunkterna. Avslutningsvis följer en sammanfattande diskussion med egna reflektioner, 

slutsatser och sammanfattning.  

 

3. Tidigare forskning 

Inom området muslimska friskolor finns det en hel del litteratur att välja bland. Tidigare 

forskningen inom området har lagt tungvikt på definitionen av vad en muslimsk friskola är 

och om dessa skolor leder till integration eller segregation.  

 

3.1. Barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma    

I Åsa Aretuns avhandling Barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma problematiseras 

vuxencentrerade idéer på barns formning. Aretun undersöker hur barn i en muslimsk friskola 

formas inom den ram som vuxna har ordnat i den muslimska friskolan. Genom avhandlingen 

argumenterar Aretun för att den muslimska friskolans makt att forma barnen inte är så stor 

som det ofta framstår i samhällsdebatten (Aretun, 2007:10-11). Hon visar istället att barnen 

till stor utsträckning formar varandra och att vuxenvärldens inverkan framförallt kommer från 

hemmen. Aretun diskuterar att barn är personer, dock ännu ofärdiga personer, som formas av 

vuxna (Ibid., 48). Uppfostran kan anses vara ett maktförhållande mellan den som formar och 

den som formas, där ena parten fixerar normer samt värden och den andra förväntas ta till sig 

dem (Ibid.). 

   Aretun skriver även i artikeln Flickor och populärkultur; en arabisk friskola om den 

populärkulturella ungdomsidentiteten som står i ett konfliktfyllt förhållande till den 

muslimska vuxenvärlden hos flickorna i år 6 i en muslimsk friskola. Aretun har följt samma 
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klass i ett läsår och belyser vikten av att orientera sig mot kommersiell populärkultur hos 

flickorna i klassen, vilket för dessa innebar att vara ”normal” lik andra ungdomar. Vidare kan 

vi läsa om identitet med tyngdpunkt på familjen, där Aretun tar upp skillnader mellan svenska 

och muslimska familjer som framkom samt yttrades av skolpersonal på den muslimska 

friskolan (Aretun i Berglund & Larsson, 2007:241). 

   I medier, på gatan och i den kommunala skolan framkommer ibland negativ syn på och 

inställning till muslimer i det svenska samhället (Aretun, 2007:71). Aretun tar upp att många 

muslimska barn utsätts för trakasserier, rasism och diskriminering. Detta kan leda till att dessa 

barn får en negativ självbild av att vara muslim och deras muslimska identitet bryts sönder 

(Aretun, 2007:71). Vidare menar Aretun att de muslimska barnens känsla av utanförskap och 

”annorlundahet” får dem att söka sig till varandra (Ibid., 97). Aretun nämner även att 

praktiserande av etnocentrism, ”omvänd rasism”, får många att inte betrakta sig själva som 

förövare utan som offer (Ibid., 161). 

   Att islam oftast beskrivs som en kvinnofientlig religion är ett vanligt argument mot 

muslimska friskolor, att de inte kommer att fungera som en kulturell mötesplats (Aretun, 

2007:68). Aretun skriver att dessa motståndare menar att barnen som går i muslimska 

friskolor inte kommer att lära sig förståelse för och samexistens över kulturella gränser (Ibid.). 

Vidare påpekar Aretun att man måste ha i åtanke att muslimer utgör en heterogen samling av 

människor, och inte en etnisk grupp som de inte sällan framställs som. 

   Förespråkare för muslimska friskolor har hävdat att i den kommunala skolan bryts barns 

muslimska identitet sönder av oförståelse, okunskap, rasism samt negativ inställning mot 

muslimer (Aretun, 2007:9). Vidare menar dessa att genom muslimska friskolor erbjuds barnen 

kunskap om sin kultur och religion, vilket förstärker deras identitet och bidrar till att barnen 

blir trygga människor som kan integreras i samhället (Ibid.). Aretun påpekar att rektorerna i 

hennes fältstudie menade att det var viktigt för de muslimska barnen att befinna sig i en 

muslimsk miljö en stor del av dagen (Ibid., 75). Detta för att kunna skapa den trygghet och 

stabilitet som krävs för att kunna integreras utan att deras muslimska identitet bryts sönder 

(Ibid.).  
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3.2. Muslimsk skola, svenska villkor    

I avhandlingen Muslimsk skola, svenska villkor följer vi med Kristina Gustafsson till en 

muslimsk friskola samt flertalet möten med både skolpersonal och elever. Ett ämne som 

diskuteras är om succession och kunskap samt förankring i det egna arvet ger stabilitet och 

trygghet i livet hos eleverna. I avhandlingen diskuteras de påtagliga upplevelser av skillnader 

mellan ”svensk” och ”muslimsk” kultur som såväl skolpersonal som elever upplever. 

Gustafsson påpekar även att hon upplever den muslimska friskolan som en skola med 

klassrum som vilken skola som helst, där det mesta på skolan torde te sig likartat för de flesta 

barn i landet (Gustafsson, 2004:69). 

   Gustafsson tar upp en viktig fråga; hur skall rätten att vara olik och rätten att ha lika värde 

förenas? (Gustafsson, 2004:19). Vidare menar hon att individers lika värde garanteras genom 

värdet av jämlikhet och frihet att välja en konkret gemenskap (Gustafsson, 2004:108). 

Samtidigt som hon påpekar att samhället skall vara en mångkulturell helhet där skillnader får 

plats (Ibid., 67) frågar hon vilket värde som skall ha tolkningsföreträde när det finns så många 

olika synsätt på allt (Ibid., 173).   

   I sin avhandling Teaching Islam. Islamic religious education at three Muslim schools in 

Sweden tar Jenny Berglund upp frågan hur religionsundervisningen i islam är formad som ett 

konfessionellt skolämne inom ramen för det svenska skolsystemet. Hon har valt att avgränsa 

sig till tre muslimska friskolors undervisning i den egna religionen. Fokus i avhandlingen 

ligger i förståelsen av hur det konfessionella profilämnet, islam, formas dels i relation till 

traditioner inom islam och dels svensk skolpolicy (Berglund, 2009:16).  

 

3.3. Den mångkulturella skolan    

Utöver ovanstående avhandlingar om muslimska friskolor finner jag det relevant att också 

redovisa forskning som rör muslimer och skolsituationen i Sverige. Islamologen Jonas 

Otterbeck skriver om lärares möten med muslimska elever i Islam, muslimer och den svenska 

skolan. I avhandlingen avläses att det finns många lärare som känner sig osäkra i sina 

kontakter med muslimska elever och föräldrar. Lärare som möter nya muslimska elever, som 

till exempel har gjort en övergång från en muslimsk friskola, kan infinna sig i situationer som 

de inte har varit med om tidigare. Likaså nämns elevers möjlighet till utnyttjande av lärarnas 
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upplevelser av problematik; att muslimska skolbarn i den ”vanliga svenska” skolan till 

exempel kan skylla på religionen för att testa gränserna hos lärarna. Att skolpersonal och 

föräldrar talar med varandra, samt lärare och elever har en öppen kommunikation, kan minska 

risken för missförstånd och konflikter (Otterbeck, 2000:49). Det finns muslimska elever som 

lever i två världar, där de kan bli en kameleont som smälter in i de olika miljöerna (Ibid., 71). 

Otterbeck menar att detta kan skapa en splittring hos individen, och att en muslimsk elevs 

behov framgår tydligast genom att skolan har en dialog med eleven och föräldrarna, där regler 

och krav samt rättigheter och möjligheter måste klargöras (Ibid., 75-76). 

      I Mångkulturalism – för vem? diskuterar Elisabeth Gerle muslimska barns 

kunskapsinlärning i den allmänna svenska skolan. Hon behandlar åsikter om starkare identitet 

och trygghet liksom goda språkkunskaper som viktiga komponenter för att göra utgångsläget 

mindre ogynnsamt för ”invandrarbarn”. Om elever till exempel hamnar i en kategori med 

sämre språkkunskaper och svagare identitet i den ”vanliga svenska” skolan, kan detta i sin tur 

leda till en sämre start som kan påverka framtiden. Samtidigt som trygghet och identitet kan 

underlätta integration, så kan de även leda till segregation (Gerle, 2002:42-43). Gerle anser att 

muslimska friskolor kan användas för att förhindra integration i samhället (Ibid., 44) och 

elevens rätt till allsidig och saklig undervisning (Ibid., 51). Hon menar att barnens rättigheter 

inte skall tillåtas stå tillbaka för föräldrarnas rätt att välja undervisning för sina barn. 

   Gerle anser att etniska grupper förväntas leva sida vid sida, dock avgränsade från varandra, 

och utan självklara mötesplatser (Gerle, 2000:41-42). Vidare resonerar hon att i takt med att 

bostadsområden blir alltmer etniskt och socioekonomiskt uppdelade finns risken att 

konfessionella friskolor kan förstärka en sådan utveckling (Gerle, 2000:41-42). Hon anser att 

segregation samt ”vi & dem”-tänkande förstärks när flera former av utanförskap kombineras, 

och påpekar att den kommunala skolan förlorar mångfald när eleverna väljer den muslimska 

friskolan. Roth menar att majoritetens medlemmar kan gå miste om viktiga sociala samt 

kulturella värden genom distansen till minoritetsgruppen (Roth, 2005:29). Människor är olika 

och mycket definieras utifrån deras egna livsperspektiv. Distans kan hämma framväxten av en 

kreativ och rättvis kulturell mångfald. 

   En viktig aspekt till valet av muslimska friskolor är att föräldrarna känner att de kan göra sig 

förstådda på skolan (Johansson i Svanberg & Westerlund, 1999:180). Muslimska friskolor 

kan ge föräldrar mer inblick i och inflytande över deras barns skolgång (Gustafsson, 2004:13). 
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Med placering av sina barn i en muslimsk friskola vill föräldrarna visa att de bryr sig (Ibid., 

188). Eleverna erbjuds en skolmiljö där islam inte ifrågasätts (Johansson i Svanberg & 

Westerlund, 1999:180). 

   Många av de muslimska föräldrarna har själva inte gått i den svenska grundskolan och blir 

förskräckta över rykten om att skolan kommer att göra barnen till svenskar (Otterbeck i 

Svanberg & Westerlund, 1999:163). Otterbeck menar att föräldrarna är rädda för att deras 

barn kommer att bli försvenskade och glömma sina rötter. En viktig anledning till varför 

föräldrarna vill skicka sina barn till den muslimska friskolan kan vara att de inte känner sig 

bekväma med tanken att deras barn befinner sig på platser som de själva inte har varit 

(Otterbeck, 2000:71). Bland annat kan muslimska föräldrar vara emot att deras barn deltar i 

kristna högtider (Ibid., 74). Föräldrarna tycker sig inte veta vilken kontroll de har och vill 

skydda barnen, vilket kan leda till att de är strängare mot barnen här i Sverige än vad de hade 

varit om de befann sig i hemlandet.  

   Föräldrar väljer muslimska friskolor av olika anledningar; det kan vara medvetet 

utanförskap som väljs eller, tvärtom, att den muslimska friskolan skall underlätta och skapa 

bättre förutsättningar för eleverna att komma in i det svenska samhället (Johansson i Svanberg 

& Westerlund, 1999:183). En annan uppfattning till val av muslimsk friskola är att den 

kommunala skolan anses missgynna invandrarbarn (Ibid.). Vidare vill föräldrar till de 

muslimska barnen bevara det arabiska och islamiska kulturarvet (Ibid., 181). Eleverna skall få 

en fast grund att stå på i sin identitetsutveckling, där praktiska situationer (bland annat 

matregler och klädsel) lättare kan undvikas (Johansson i Svanberg & Westerlund, 1999:181).  

   Ingen av de ovannämnda forskarna har skrivit om övergången från en muslimsk friskola till 

en kommunal skola. Forskarna har varit i muslimska friskolor under en längre tid, observerat 

religionsundervisningen i islam, tillbringat tid med de muslimska eleverna eller forskat om 

identitet och trygghet hos ”invandrarbarn”. Ingen av dessa har undersökt vad som händer efter 

den muslimska friskolan, vilket blev mitt val av inriktning – ett ännu outforskat område. 
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4. Material och metod  

I det följande kommer jag att redogöra för den kvalitativa studien jag har använt mig av vid 

skrivandet av denna uppsats samt genomförandet av intervjuer. 

 

4.1. Kvalitativ studie 

För att ta reda på hur eleverna berättar om sin upplevelse av övergången från en muslimsk 

friskola till en annan skola har jag använt mig av intervjuer som metod. Anledningen till valet 

av kvalitativa undersökningar är att erhålla en djupare kunskap och förståelse än den som 

erhålls när kvantitativa metoder används. Enligt Holme & Solvang innebär de kvalitativa 

metoderna att man som forskare försöker sätta sig in i den undersöktes situation och se 

världen utifrån dennes perspektiv (Holme & Solvang, 1997:92). Intervjuaren själv bestämmer 

hur denne gör vid intervjuundersökningen och kan på så sätt anpassa sig till situationen. 

Eftersom en intervjuare inte kan lämna ifrån sig sina uppfattningar (Ibid., 95) är inte syftet 

med den kvalitativa intervjun att skapa en objektiv beskrivning av verkligheten, inte heller är 

syftet med undersökningen att generalisera, utan snarare att ta del av elevernas erfarenheter 

och upplevelser. Med denna form av undersökning är syftet istället att försöka förstå den 

enskilda situationen och inte förvänta oss en sanning där vi skiljer på sant eller falskt (Ibid., 

101). 

   För att eleverna skulle kunna berätta fritt utifrån sina uppfattningar har jag använt mig av 

öppna frågor (Holme & Solvang, 1997:199). Jag har haft för avsikt att försöka hitta ett 

mönster i berättelserna om elevernas förändrade uppfattningar. Intervjuerna har bestått av 

allmänna frågor kring övergången där det har blivit fler frågor till de äldre eleverna; eftersom 

eleven i år 3 på gymnasiet kan svara på frågor som berör tiden efter övergången, vilket eleven 

i år 9 i grundskolan ännu inte kan.  

 

4.2. Att hitta elever att intervjua 

Det problematiska med att hitta elever att intervjua var att jag behövde elever som hade gått ut 

den muslimska friskolan. Efter att ha ringt ett dussintal olika skolor, där jag antingen inte kom 

fram eller där de inte kunde vara till hjälp, berättade jag om mitt dilemma till en lärarstudent i 
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min seminariegrupp. Denne kontaktade sin syster som läser sista året på gymnasiet och har 

klasskamrater som gått i muslimsk friskola under grundskoletiden. Dessa i sin tur hade 

bekanta i år 1 på gymnasiet och via dessa elever kom jag i kontakt med en elev i år 9 på 

muslimska friskolan. Genom snöbollsmetoden har jag fått tag på sex personer att intervjua. 

De sex personer som har intervjuats är en elev i år 9 i en muslimsk friskola, två elever i år 1 

på gymnasiet och tre elever i år 3 på gymnasiet. Till en början hade jag två elever i år 9 att 

intervjua, båda under 16 år, men när den ene inte fick tillstånd av förälder att delta fick jag 

avstå från att intervjua denne. 

 

4.3. Sex elever att intervjua 

Dessa sex personer har gått i olika muslimska friskolor, bor i olika orter och kommer 

ursprungligen från olika länder. Alla var dem mycket positivt inställda till undersökningen 

och att bli intervjuade. Tid och plats för intervjun bestämdes genom att jag kontaktade 

eleverna via telefon och bestämde en tid som passade dem. Varje gymnasieelev träffade jag i 

biblioteket i deras skola efter sista lektionen för dagen. Eleven i år 9 ville träffas i ett bibliotek 

i sin hemort. Eftersom denne var minderårig fick jag målsmans tillstånd för elevens 

deltagande i undersökningen (Bilaga 2 bifogas, se appendix). Jag har valt att inte nämna vad 

eleverna har för etniskt ursprung eller kön i min undersökning, då detta skulle kunna äventyra 

anonymiseringen. 

   Innan genomförandet av intervjuerna gjorde jag en intervjumanual för att klargöra vilka 

faktorer som är viktiga (Bilaga 1 bifogas, se appendix). Detta för att kunna sammanställa de 

ämnen som skall täckas (Holme & Solvang, 1997:101). Jag skrev ned de frågor som skulle 

ställas samt i vilken ordning ämnena skulle behandlas. Detta var av stor betydelse eftersom 

eleven i år 3 på gymnasiet skulle till en början få frågor om före övergången, därefter under 

övergången och sedan efter övergången. Eftersom eleverna i år 3 en gång i tiden har varit 

elever i år 9 bad jag dem att ge råd till dagens år 9 elever, där de kunde tala om vad de skulle 

ha gjort annorlunda om de stod inför övergången idag. Jag anser att denna fråga är intressant 

eftersom den också säger en hel del om hur eleverna själva ser på sin övergång från muslimsk 

friskola till annan skolform. 
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4.4. Att tänka på innan intervju 

Innan intervjuerna hade jag i åtanke att det inte enbart är frågorna som avgör om intervjun går 

bra, utan att det även är viktigt att jag som intervjuare får kontakt med eleven och på så sätt 

skapar en relation som bygger på elevens förtroende (Holme & Solvang, 1997:105). Innan 

intervjustart frågade jag eleverna vad dem hade gjort idag eller vad dem hade för planer inför 

höstlovet. Vid ett tillfälle började jag och en elev prata om tv-programmet Project Runway, 

där vi hittade ett gemensamt intresse som vi diskuterade. Likaså vid ett annat tillfälle nämnde 

en elev att dennes farfar skall vallfärda och då tog jag upp att min farmor också skall till Hajj 

10:e november. Genast märkte jag att spänningen släppte och intervjun kunde börja på ett mer 

avslappnat sätt än vad det kanske annars skulle ha gjort. Vid intervjuerna valde jag en lugn 

plats som inte skulle distrahera eleven, samtliga intervjuer ägde rum i tysta och lugna 

bibliotek där eleverna kände trygghet och kunde säga vad de tycker utan att vara rädda (Ibid.). 

   I intervjuerna började jag med allmänna frågor om bakgrund, tidigare skolsituation och 

grunder för valet av muslimsk friskola. Därefter gick jag in på själva huvudämnet: 

övergången. Slutligen diskuterade vi sysselsättning och framtidsutsikter. Jag började med att 

intervjua eleverna i år 3 i gymnasiet, vilket egentligen inte var självvalt, utan snarare 

anpassning till anträffbarhet. Den sista jag intervjuade var eleven i år 9.  

 

4.5. Genomförandet av intervjuerna 

Innan jag började funderade jag på om det skulle vara bäst att intervjua i grupp eller enskilt. I 

en grupp kan eleverna påverka varandra och hamna i invanda roller (Holme & Solvang, 

1997:108). Detta var anledningen till mitt val av enskilda intervjuer. Varje intervju inleddes 

med en presentation av mig själv och undersökningen samt påpekandet av att den intervjuade 

är anonym. Jag försäkrade mig om att alla områden berördes, men var även öppen för 

spontanitet under intervjuerna. Om något av intresse framkom ställdes följdfrågor. Jag som 

intervjuare har försökt att vara påläst inom forskningsområdet för att bland annat kunna ställa 

följdfrågor. Det är viktigt att bedömningen och tolkningen av intervjuerna görs på rätt sätt för 

att resultaten av undersökningen skall vara tillförlitliga (Holme & Solvang, 1997:94). Under 

varje intervju har jag avslutningsvis ställt sammanfattande frågor för att den intervjuade skall 

kunna säkerställa att jag har förstått dennes svar korrekt, samt kunna bidra med tillägganden. 

Detta för att minska risken för missförstånd och istället skapa förtydliganden där det behövs. 
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4.6. Intervju utan bandspelare 

Vid intervjun valde jag att inte använda bandspelare. Mina tidigare erfarenheter av intervju 

med bandspelare har visat att de intervjuade sällan vill bli inspelade på band. De accepterar 

det, men visar tydligt att de blir besvärade och hämmade. Anledningen till att de muslimska 

friskolorna jag kom i kontakt med inte var samarbetsvilliga kan vara för att de oftast har 

dåliga erfarenheter kopplade till att bli inspelade på band (Berglund, 2009:49). Jag anser det 

vara viktigt med ögonkontakt, så under intervjuns gång informerade jag de intervjuade att de 

inte behöver stanna upp med sitt berättande för att ge mig tid att anteckna. Jag gjorde 

fortlöpande anteckningar under intervjun och kompletterade med minnesanteckningar direkt 

efter intervjuns slut. Här fick jag lita på mitt minne och förmåga att komma ihåg.  

 

5. Resultatredovisning 

I det följande kommer jag att redogöra för några anledningar till valet av muslimska friskolor 

hos mina informanter, vilka svårigheter de mötte på samt berättelser om uppfattningar före, 

under och efter övergången från den muslimska friskolan till en kommunal gymnasieskola. 

 

5.1. Varför muslimsk friskola? 

Hos samtliga intervjuade blev svaret till frågan varför de hade börjat på en muslimsk friskola 

att föräldrarna ville det. Eleverna menar att föräldrarna på ett tydligare sätt känner igen sig 

själva, och sin skolgång i hemlandet, i en muslimsk friskola än i den kommunala skolan 

(Intervjuer: 2009-10-15, 2009-10-23, 2009-10-27). Detta stämmer väl överens med vad 

Johansson nämner i sin studie där han fann att föräldrarna tyckte att de kunde göra sig 

förstådda den muslimska friskolan och att det är viktigt att islam inte ifrågasätts (Johansson i 

Svanberg & Westerlund, 1999:180). Föräldrarna kan vilja ha en inblick i elevens skolgång 

och visa att de bryr sig. 

   Mina informanter berättar att bekanta till föräldrarna hade rekommenderat den nya skolan, 

vilket resulterat i att eleven tillsammans med föräldrarna hälsat på den muslimska friskolan 

och fyllt i en ansökningsblankett. Tidigare forskning visar att elevrekryteringen till muslimska 

friskolor oftast sker via mun-mot-mun-metoden (Johansson i Svanberg & Westerlund, 
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1999:180). Det tycks vara vanligt att pålitliga bekanta talar om för sin vänskapskrets att de är 

nöjda med den nya skolan, den muslimska friskolan, deras barn har startat och 

rekommenderar skolan varmt. Föräldrar som tycker att den svenska skolan till exempel är för 

slapp tar inte den bekantes rekommendation för givet, utan besöker den muslimska friskolan. 

Därefter följer en skriftlig ansökan (Ibid.).  

   En elev jag intervjuade säger att hon trivdes i sin gamla skola, men gick med på att byta till 

en muslimsk friskola för att ”det blir enklare så”. Med detta menar hon att hon kände sig 

utpekad för att hon har sjal på huvudet och att det var jobbigt att förklara till exempel varför 

man inte deltar i klassdiscon eller följer med till kyrkobesök. Tidigare forskning har visat att 

föräldrar kan vara oroliga över att deras barn befinner sig där de själva inte har varit 

(Otterbeck, 2000:71). Föräldrar som själva inte har gått i den svenska skolan kan bli rädda 

över att deras barn skall bli som ”svenskar” (Otterbeck i Svanberg & Westerlund, 1999:163). 

   De intervjuade påpekar att deras föräldrar vill ge sina barn bättre förutsättningar till sin 

muslimska identitet samt att barnen skall undervisas i islam och lära sig arabiska för att på ett 

bättre sätt kunna tolka Koranen. Inom islam utgör familjen samhällets hörnsten, om familjen 

splittras så är tanken att hela samhället splittras (Gustafsson, 2004:73). Den muslimska 

friskolan kan anses ge föräldrarna möjlighet att hålla samman familjen och bidra till en 

fostran inom hemmets och religionens ramar. För många muslimska föräldrar är det viktigt att 

deras barn inte enbart undervisas om islam, utan även i islam (Berglund, 2009:25). 

Undervisningen baseras då på att eleven lär sig hur man på bästa sätt kan leva som en god 

muslim. Barnen kan få tillgång till kunskap om sin kulturella bakgrund, vilket kan ge barnet 

möjlighet att stärka sin identitet som muslim.  

 

5.2. Svårigheter i den muslimska friskolan 

Jag frågade de intervjuade om de mötte på några svårigheter vid skolstart i den muslimska 

friskolan (Intervjuer: 2009-10-15, 2009-10-23, 2009-10-27). Många av dem svarar först att 

skolan var liten, med små lokaler, samt att lärarna var stränga och ställde höga krav. 

Vanligtvis är de muslimska friskolorna inrymda i lokaler som tidigare har tjänat andra syften 

(Johansson i Svanberg & Westerlund, 1999:179). Detta kan förklara elevernas intryck av att 

den muslimska friskolan de startade inte är lika stor samt inte har likadana klassrum som den 

gamla skolan. 
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   Bland de intervjuade var svenska ett ämne som ansågs ligga på en avancerad nivå i den 

muslimska friskolan. En elev klargjorde att hon hade sex svensklektioner i veckan. Hon 

menade att de hade fler lektioner i svenska jämfört med kommunala skolor för att bli bättre i 

språkat, i både tal och skrift. Samtliga intervjuade vill tydligt påpeka att de fick kämpa med 

svenskan, vilket i sin tur gjorde engelska outhärdligt för vissa. 

   En elev bland mina informanter nämner att dennes muslimske lärare alltid präglades av en 

”mellanöstern stränghet”. Eleven anser att den muslimske läraren kände krav på sig att vara 

sträng eftersom denne ”vet hur det är i hemlandet”, medan den svenska (icke-muslimska) 

naturorienteringsläraren i samma muslimska skola gjorde lektionerna till roliga 

undervisningstimmar utan att vara sträng. ”Den muslimske läraren tror att han måste vara 

hård för att få respekt, vilket inte behöver vara fallet”, tillägger eleven. Även Aretun nämner 

att några av eleverna i hennes fältstudie ansåg att rektorn Yusuf hade ”den där arabiska 

strängheten” (Aretun, 2007:148), medan empirin i Berglunds avhandling tyder på att flera av 

de lärare som hon har följt inte har varit stränga på motsvarande sätt. Dock bör tilläggas att de 

lärare som Berglund har följt har varit kvinnor, vilket möjligtvis skulle kunna utgöra en 

förklaring till denna skillnad. 

   Fem av sex elever bland mina informanter hamnade i en muslimsk friskola där ”alla känner 

alla”. Lik det Aretun beskriver berättade eleverna att ingen person i den nya skolan var 

obekant (Aretun, 2007:115). Många av eleverna i den muslimska friskolan var syskon, 

kusiner eller barn till bekanta. Samtidigt som detta ingav en känsla av trygghet, att slippa 

känna sig ensam, så var det inget spännande med skolbytet, påpekar de intervjuade. Den elev 

som inte kände någon i den muslimska friskolan, menar att denne ändå blev väl 

omhändertagen av ”sina egna”. Allmänt svarar samtliga tillfrågade att de blev väl bemötta i 

den nya skolan och att alla var snälla samt hjälpsamma. Här tillägger några att det var den 

outtalade förståelsen sinsemellan som gjorde välkomnandet trevligt, eftersom de hade 

”samma ursprung”. 

 

5.3. Berättelser om uppfattningar före övergången 

De intervjuade nämner alla att deras muslimska friskolor årligen får besök av gamla elever 

som numera läser på gymnasiet i år 1. Dessa gymnasieelever kommer tillbaka till sin gamla 

skola för att besöka eleverna i år 9 och berätta om den nya skolan. Eleverna i år 9 i muslimska 
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friskolan känner sig uppskrämda av den information de får av de äldre eleverna, vilket är att 

gymnasiet innebär mycket mer läxor och att det är svårt att få bra betyg även om man studerar 

flitigt. 

   I mina intervjuer framkom det att eleverna i den muslimska friskolan är ängsliga inför 

övergången till en annan skola, ett gymnasium, eftersom det uppfattas som en annan värld. 

Eleverna menar att de har varit i samma skola under en lång tid, där ”alla är lika”, vilket inger 

en känsla av trygghet. De är nervösa inför övergången för att de lämnar sina vänner och 

startar en ny skola. Tänk om de inte passar in, inte blir accepterade, inte får några vänner och 

blir mobbade. Eleverna bär på många ”tänk om”-tankar. Den största rädslan är att starta en ny 

skola med nya lärare, där de inte känner någon. I många av intervjuerna framkom det att 

eleverna har en speciell bild av svenskar som främmande. En av eleverna nämner även att 

denne tror att lärarna i den nya skolan kommer att vara rasister och hata muslimer. 

Huvudfrågan hos samtliga är mötet med andra människor; kommer det att vara människor 

från olika nationaliteter eller bara svenskar? Eleverna talar även om praktiska problem som 

förmodligen väntar dem i den nya skolan; däribland gymnastiken (som i den muslimska 

friskolan är flickor och pojkar var för sig), maten som måste vara halal (”ren” mat enligt 

islam) och bönerna som skall ske vid speciella tidpunkter på dagen. En stor oro bland dem är 

deras klädsel, mer specifikt; sjalen på huvudet (Intervjuer: 2009-10-27). 

   I Aretuns studie framgår det att eleverna tror att människorna utanför gemenskapen ”hatar” 

muslimer (Aretun, 2007:71). Detta stämmer väl överens med mina informanters uppfattningar 

om att människorna de skall träffa i den nya skolan inte kommer att välkomna dem på grund 

av deras religiösa tillhörighet. Dessa elever ser sig själva som utsatta på grund av sin 

muslimska identitet, men talar inte om varför de drar alla utomstående över en kam. Dessa 

elever tror sig redan i förväg veta hur de skall bli bemötta. De har en förutbestämd mening 

och vill därmed inte släppa taget av gemenskapen med likasinnade. Informanterna menar att 

de hellre håller sig till sin egen grupp, ”där alla är lika”, än att inte känna sig välkommen. De 

vill ha tryggheten de känner i den egna gruppen, att få vara sig själva, men ändå påvisa att de 

inte är sämre än andra. Tidigare forskning visar att många muslimska barn utsätts för rasism, 

diskriminering och trakassering (Aretun, 2007:97). Känslan av utanförskap och 

”annorlundahet” kan få dessa barn att söka sig till varandra samt betrakta sig själva som offer 

och inte förövare. 



 

23 

 

   De intervjuade elevernas alla ”tänk om”-tankar uppstår på grund av mötet med människor 

som är olik den egna gruppen. Eleverna undrar hur de skall bli bemötta eftersom utomstående 

kanske inte ser dem som ”normala”, vilket leder till att dessa elever dras till människor som 

de är vana vid att ha som sitt umgänge. Många invandrande muslimska människor söker sig 

till ett område där det redan finns muslimsk befolkning, för att detta område består av ett 

nätverk av sociala konventioner som avgränsar det från samhället utanför (Otterbeck, 

2000:82). Uppbyggnaden av en verklighet, där man under större delen av tiden är med 

människor från samma grupp, har sin utgångspunkt i att man får sin normalitet bekräftad i den 

egna gruppen (Ibid., 106). Otterbeck menar att människor bosätter sig hos ”sina egna”, vilket 

påverkar barnen att agera på samma vis i skolan. Detta stämmer väl överens med teorin om att 

likasinnad gemenskap och avgränsning från andra är ett påpekande på vad man är och vad 

man inte är (Arvastson & Ehn, 2007:13). 

   Många av mina informanters stora oro är vilken uppfattning omgivningen kommer att ha av 

dem på grund av sjalen. Flickorna är ivriga med att påpeka att sjalen är självvalt och inte, som 

andra kan tro, påtvingad. Dessa flickor är medvetna om att deras muslimska identitet kommer 

att synas på långt håll, inte minst i ett klassrum, och är försäkrade om att de mötande kommer 

att ha förutfattade åsikter. Eleverna jag intervjuade är också oroliga inför mötet med 

matpersonalen. I den muslimska friskolan behöver de inte dubbelkolla om de får äta maten, 

men i den nya skolan kommer de att vara tvungna att försäkra sig om att de äter mat som är 

halal. Dessa undrar hur det kommer att bli med skollunchen, om de kan lita på att maten är det 

som det utlovas att vara och därmed tillåtet att äta. Detta stämmer med Gustafssons studie, där 

hon nämner att eleverna kunde äta maten som serverades i den muslimska friskolan utan oro, 

eftersom maten var halal (Gustafsson, 2004:76). Av betydelse för diskussionen om mat är 

också det faktum att för vissa muslimer, även de som inte direkt är religiösa, är matreglerna 

(som anses vara fastslagna av Gud) det sista man ger upp av sin tro (Otterbeck, 2000:55).  

 

5.4. Berättelser om uppfattningar under övergången 

Under mina intervjuer med eleverna i år 1 framkom två olika typer av syn på övergången från 

muslimsk friskola till en annan skola. Vissa elever är rädda för att ta kontakt med 

utomstående, vilka jag kallar för ”skygga”, medan andra tar för sig och är sociala med sina 

nya klasskamrater, det vill säga ”oskygga” elever.  
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   De skygga eleverna berättar att det kommer att ta lång tid innan de lär känna de andra 

eleverna i klassen, eftersom dessa med avsikt tar avstånd från svenska elever och håller hårt i 

sina egna. Eleverna menar att utomstående redan har bestämda tankar om dem, enbart baserad 

på vad de har sett och hört om muslimer tidigare. De muslimska eleverna anser att detta i sin 

tur bidrar till att eleverna från de muslimska friskolorna har bestämda åsikter om de svenska 

eleverna. Dessa grupperingar bidrar till att eleverna saknar den gamla skolan; vännerna, 

maten, till och med skolbussen. Eleverna berättar att de är rädda för lärarna i den nya skolan 

och vågar bland annat inte hålla i muntliga redovisningar. De tycker att det första skriftliga 

provet var avsevärt mycket svårare än vad de är vana vid, eftersom de inte ”känner till 

systemet” i den nya skolan. De beklagar sig även över alltför mycket datorbaserad 

undervisning, som de inte är vana vid. Om de fick hälsa på eleverna i år 9 i sin gamla skola 

skulle de varna dem om gymnasiet och tala om för dem att det kommer att bli oerhört svårt. 

”Jag skulle tala om för dem att de skall ha som mål att försöka överleva gymnasiet.”, säger en 

elev (Intervjuer: 2009-10-23). 

   De elever som inte är skygga i den nya skolan berättar att gymnasiet inte blev som 

förväntat, utan mycket bättre än tänkt. Dessa elever menar att de har underskattat den nya 

skolan, som enligt dem är mycket bättre än grundskolan, eftersom i och med övergången 

tillkommer större frihet samt ansvar. Eleverna anser sig själva vara sociala, som vågar tala 

med nya klasskamrater och påvisa att de inte är några utomjordingar. ”Man skall våga ta för 

sig.”, säger en elev och menar att ifall andra inte vågar ta kontakt med en skall man själv 

kunna ta första steget. Om dessa elever fick besöka eleverna i år 9 i deras gamla skola skulle 

de be de yngre att varken vara rädda eller oroliga. De skulle tala om att ”allt grubbel är i 

onödan” och att man inte skall vara dömande. Samtidigt som de skulle uppmana eleverna att 

ha disciplin i sina studier skulle de trösta dem med att: ”Det är inte som de säger, de äldre 

eleverna som skrämmer upp er.”. Eleverna anser det vara viktigt att påpeka att övergången 

blir det man gör den till (Intervjuer: 2009-10-23).  

   Mina skygga informanter anser att utomstående har föreställningar om vilka de är och 

känner därför obehag inför mötet med dessa. Detta obehag är ömsesidigt, då eleverna tror sig 

behöva ha förväntningar om hur de obekanta skall vara. I sin tur bidrar detta till att frågan om 

ursprung blir laddad hos dessa elever, eftersom den tillfrågade tror att motstående part inte 

frågar av nyfikenhet utan av fördomsfullhet. Gustafsson menar att många elever kan känna 

tveksamhet inför erkännandet av sin ”rätta identitet”, där föreställningar om vem man är och 
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vem andra förväntar sig att man skall vara spelar in (Gustafsson, 2004:176). Eleverna kan 

känna obehag när de anar vad den andre utgår från för rangordningar och negativa bilder som 

ofrånkomligen finns i samhället (Ibid.). Vidare diskuterar Gustafsson om detta obehag kan 

vara ömsesidigt. Samtidigt anser hon att aningar om att man uppfattas som fördomsfull gör att 

man inte frågar varifrån människor kommer och undrar varför frågan om ursprung är så 

laddad (Ibid.). Gustafssons resonemang stämmer väl överens med mina skygga informanters 

avståndstagande från obekanta. Jag menar att Gustafssons resonemang är av relevans för min 

studie för att man skall kunna få en inblick i och förståelse för de skygga elevernas beteende.  

 

5.5. Berättelser om uppfattningar efter övergången 

Samtliga elever i år 3 som intervjuades är överens om att de vill vrida tillbaka tiden och börja 

om gymnasiet på nytt. De menar att de nu vet vad som väntar och skulle tala om för sig själva 

(i år 9) att de inte behöver oroa sig över något. De intervjuade säger att den nya skolan inte är 

alltför olik den gamla skolan; gymnasiet är mångkulturellt och består inte endast av etniskt 

svenska elever, lik mat som är anpassad till vegetarianer så får muslimerna speciell mat till 

lunchen och den nya skolan har även ett bönerum om eleverna skulle behöva be under skoltid. 

De intervjuade menar att åsikterna de har nu inte är lik de tankar dem bar på i år 9. Eleverna 

anser sig själva ha mognat och menar att eleverna i år 3 bör besöka sina gamla skolor, för att 

besvara eleverna i år 9’s frågor, och inte eleverna i år 1 som ännu inte ”funnit sig själva” i den 

nya skolan. År 3 eleverna hävdar att det för vissa tog tid att vänja sig och trivas i den nya 

skolan, men att eleverna själva också måste vara öppna mot övergången och fördomsfria. 

”Bygger du upp en mur runt omkring dig kan du inte beklaga dig över att ingen vill ta kontakt 

med dig; du släpper ju inte in någon!”, säger en elev. Samtidigt frågar eleverna i år 3 mig hur 

det är att studera på högskola. Även om de berättar för mig vad de skulle göra annorlunda om 

de fick vrida tillbaka tiden till övergången inför gymnasiet, säger de att de är oerhört nervösa 

inför övergången från gymnasiet till högskola (Intervjuer: 2009-10-15). 

   Mina informanters uppfattningar om övergången förändrades markant efter att de under en 

längre period fick umgås med eleverna i den nya skolan. De upptäckte att den nya skolan hade 

mycket gemensamt med den gamla, likaså när det gäller eleverna. Samtidigt framgick det att 

den nya skolan värnade om mångfald och försökte tillgodose elevernas behov. De intervjuade 
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hade reflekterat över sitt eget beteende och skulle ha gjort mycket annorlunda om de startade 

den nya skolan idag.  

   Den sociala samvaron begränsades under övergången, hos de intervjuade. Nu, efter 

övergången, blickar de tillbaka och menar att möten präglade av intresse och nyfikenhet 

hindrades på grund av att de på förhand trodde sig veta tillräckligt om motstående part för att 

ta avstånd från denne. Eleverna i mina intervjuer förespråkar för öppenhet. De anser att man 

själv skall vara mottaglig i skolan, som är en stor mötesplats för unga. Vidare menar de att 

man skall ha i fokus att man måste kunna släppa in den människa man möter oavsett kultur, 

religion och ursprung. Gustafsson påpekar vikten av att klargöra att det, i skolan, är 

människor som möts och inte kulturer (Gustafsson, 2004:96). Hon menar att skillnaden 

mellan människors syn på livet, individen samt värden ständigt kommer att ta plats och 

behöver förstås.  

   De intervjuade eleverna menar att det är myter som styr deras handlingar. De förklarar att de 

nu har mognat och vet bättre. Samtidigt är de redo att tala om för elever som skall vara med 

om övergången att lära sig från deras misstag. Otterbeck diskuterar myters roll vid 

uppbyggandet av en världsbild om förhållanden mellan den egna gruppen och majoriteten 

(Otterbeck, 2000:108). Många myter rör skolan specifikt, där den kommunala skolan kan 

bland annat anklagas för förakt gentemot muslimer och att brist på disciplin gör eleverna 

uppkäftiga (Ibid., 109). Enligt Otterbeck kan myter behöva väldigt lite för att styrkas och 

bekräftas, men kräva mycket för att förändras (Ibid., 110). 

 

6. Analys och teorianknytning 

I det följande kommer jag att knyta an till de teoretiska perspektiv som jag presenterade i 

inledningen.  

   Elevernas ängslan inför övergången berör ämnet ”svensk eller invandrare”. Lik det 

Arvastson & Ehn diskuterar ser mina informanter begreppen ”invandrare” och ”svensk” som 

varandras motsatser, där det sistnämnda anses vara måttstocken. Dessa kategorier får mina 

informanter att sammanföra sig med elever de tycker att de har mycket gemensamt med, till 

exempel när det gäller religion och föräldrarnas hemland, och skiljer dem åt från andra. Mina 

informanter ser sig själva som invandrare trots att de är födda och uppvuxna i Sverige. Detta 
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för att de anser sig själva bli kategoriserade som ”invandrare”, vilket blir en identifikation för 

dem. Som eleverna i Gustafssons studie menar även mina informanter att en ”svensk” är en 

person som, bland annat, varken har något annat modersmål än svenska eller är muslim. 

Denna fixering av skillnad får informanterna att bekräfta särart. De känner behovet av att 

understryka identitet, kultur och ursprung. Arvastson & Ehns resonemang om att sociala 

identifikationer och skillnader blir till som resultat av hur människor bemöter och tolkar 

varandra stämmer väl överens på mina informanter. När de träffar nya människor frågar de sig 

själva vilka de är mest lik och vilka dem andra är. De söker människor de delar erfarenheter 

med eller känner igen sig själva i.  

   År 9 elevernas alla ”tänk om”-tankar grundar sig i att de har haft dåliga erfarenheter av 

möten med nya människor. Många av informanterna är rädda för det Berglund tar upp 

angående islamofobi. Deras beteenden grundar sig i föreställningar om omgivningen skall 

diskriminera dem på grund av deras religion. Eleverna själva eller någon närastående har 

blivit illa behandlad på grund av sin muslimska identitet, vilket får eleverna att rygga tillbaka 

vid tanken av att involveras i ett nytt umgänge. Även om eleverna själva inte har upplevt 

diskriminering har de, inte minst i medier, sett att muslimer har svartmålats. Eleverna blir på 

så sätt oroliga för att de själva skall bli trakasserade.  

   Arvastson & Ehn menar att människor ofta drar gränser mellan varandra på grund av 

stereotyper och fördomar. När mina skygga informanter i år 1 försöker att upprätthålla 

gemenskapen med likasinnade växer en misstänksamhet mot andra hos dem. Dessa håller hårt 

i ”sina egna” och tar avstånd från andra för att de inte förväntar sig att de skall bli väl 

bemötta. Eleverna råkar ut för låsningar och kanske till och med en känsla av otillräcklighet 

som får dem att ta det säkra före det osäkra. De väljer tryggheten före nyfikenhet. I och med 

valet av trygghet utesluts förändring. De oskygga eleverna i år 1 däremot präglas av, det 

Wellros nämner, en positiv självbild och en stark självkänsla. Det goda självförtroendet 

eleverna utstrålar underlättar det för motstående part att ta emot de obekanta. Lik det 

Gustafsson tar upp visar eleverna, via erkännande av särart, att ”vi” duger lika väl som ”ni”. 

Eleverna försöker uppnå jämlikhet oavsett bakgrund och underlättar det för motparten. De 

oskygga eleverna tar första steget och välkomnar omgivningen att ta kontakt med dem. Dessa 

presenterar sig för de nya klasskamraterna, även om detta inte förväntas. Utomstående kan 

själva vara rädda för att ta första steget, men fortsätter gärna när isen har brutits. De oskygga 

eleverna bestämmer själva hur deras självpresentation skall gå till och framhäver aspekter av 
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sin identitet och personlighet som visar att ”jag är precis som du”. Lik det Wellros nämner 

anser eleverna att man är en och samma person även om man uppträder på olika sätt på olika 

platser. Eleverna är sociala, tar för sig och menar att man själv inte skall vara dömande och 

stänga ute andra. Till skillnad från de skygga eleverna går de oskygga eleverna tillväga på det 

sätt Arvastson & Ehn uppmanar oss att göra. De sistnämnda eleverna granskar kritiskt hur 

deras egna och andras beteenden styr tillvaron samt undersöker sin egen del i det som händer. 

Eleverna betraktar sig själva och omgivningen med nya ögon för att kunna göra sig bekanta 

med det främmande och annorlunda. Arvastson & Ehn menar att Sverige trots allt är ett 

samhälle präglat av etnisk och kulturell mångfald, där vi alla måste försöka att samsas. 

   Efter övergången märker mina informanter att den nya skolan är lik den gamla. Wellros 

resonemang stämmer väl överens på elevernas upptäckt av att ”dem är som vi”. 

Informanternas samarbete med och tillit gentemot de nya klasskamraterna får det främmande 

hos ”dem” att bli bekant. Eleverna märker att ”de andra” är som dem själva, en grupp som 

består av olika individer. Nu i efterhand förespråkar eleverna för öppenhet gentemot 

människor samt övergångar och att man skall vara fördomsfri i mötet med det nya.  

   En viktig aspekt att diskutera är att många föräldrar väljer fristående skolor för sina barn. 

Dessa skolor kan vara allt från religiösa till profilinriktade friskolor. Varför är det just 

muslimska friskolor som får negativ uppmärksamhet bland många friskolor? Samtidigt som 

Gerle påpekar att man skall visa respekt för mångfalden, och den mångkulturella skolan, 

menar hon att muslimska friskolor leder till segregation. En fråga av tungvikt är hur skolan 

skall fungera som en social och kulturell mötesplats för alla i samhället när boendet 

genomkorsas av segregation. Kan det inte vara så att dessa friskolor uppkom på grund av 

segregation? Efter den muslimska friskolan, som av motståndare kan anses leda till 

segregation, påbörjar eleverna ofta gymnasiet i sin hemort. Dessa inser att den nya skolan inte 

är så olik den gamla, eftersom eleverna i den nya skolan är från de invandrarrika områdena 

som dem själva. 
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7. Egna reflektioner, slutsatser och sammanfattning 

I det följande kommer jag att redogöra för mina egna reflektioner, slutsatser och 

avslutningsvis en sammanfattning. 

 

7.1. Egna reflektioner 

En av de skadligaste funktionerna fördomar har är att de kan användas för att skapa myter om 

hur annorlunda ”dem” är, och skapa misstänksamhet samt misstro mot varje individ i 

gruppen. Motsättningar mellan olika grupper och intressen får människor att söka personer de 

delar erfarenheter med samt litar på, eftersom de vill ha kontroll över den egna tillvaron och 

känna välbefinnande. Om ett antal människor av ”samma sort” placeras på samma ställe kan 

det förväntas att de identifierar sig med varandra samt uppfattar sig som distinkta i 

förhållande till andra människor. En kulturell gemenskap blir en inneslutande vi-känsla och 

uteslutning av de som inte passar in.  

   Individens förhållande till omgivningen påverkas av olika människors självbilder; vem man 

är i egna och andras ögon, samt vem man skulle vilja vara. Förortens invånare kan känna 

utanförskap och marginalisering i relation till det dominerande samhället. Förorten och dess 

invånare framstår ofta som mångetnisk, socialt problemtyngd och fattig. Att de vuxna har 

svårt för att ta sig in i arbetsmarknaden, bor på lågstatusområden och inte anser sig vara 

efterfrågade kan vara kränkande. Dessa ”icke-svenska” bostadsområdena kan leda till att 

invandrare blir en benämning på främlingar i en föreställd nationell gemenskap. För vissa 

ungdomar kan förorten som hembygd bli en central och symbolisk storhet. Andra kan påpeka 

att de vill flytta från förorten och in till ”stan” för en ”bättre framtid”.  

   Man skall inte på förhand tro att man vet något avgörande om andra bara för att man vet 

vilket land denne kommer ifrån samt dennes grupptillhörighet och religion. Man kan inte på 

ett tillförlitligt sätt bedöma andra människors egenskaper, motiv och avsikter, utan får ofta en 

ofördelaktig bild av dem. Det bästa sättet att lära sig på för att på sikt ändra sin 

omvärldsuppfattning är möten mellan människor. Istället för att fokusera sig på vad man har 

gemensamt med varandra och hur man skiljer sig från andra, kan man reflektera över sitt eget 

beteende. Man bör inte stirra sig blind på yttre eller inbillade olikheter för att sedan gå miste 

om nya vänner. Även om vår vardagstillvaro består av kulturella föreställningar och outtalade 
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normer, som kan bidra till tolkning, förvirring samt osäkerhet, bör människor försöka att 

acceptera varandra. 

   Skolan skall vara en lärosal för elevernas identitetsarbete, konflikter och gemenskap samt ta 

tillvara att barn kommer från olika sociala och kulturella miljöer. I den mångkulturella skolan 

är det intressant att se hur sociala och kulturella gränser konstrueras, försvaras eller slätas ut. 

Kulturkrockar berikar, eftersom möten av slag där åsikter och kulturer bryts mot varandra är 

värdefulla. När man möter någon som tycker något annorlunda får man förklara sig. Det är 

tillåtet att vara nyfiken på till exempel var andra människor kommer ifrån och varit med om. 

Dock är det inte säkert att alla uppskattar dessa frågor. Det skall inte vara förbjudet att 

intressera sig för främmande människor, att lära känna dem som individer och kulturbärare. 

   Med hjälp av öppenhet kan man framhålla värdet i att träffa andra människor som har andra 

värderingar och erfarenheter. Man lär sig mycket om sig själv i mötet med det annorlunda. 

Om man istället väljer slutenhet och så mycket som möjligt håller sig inom sin egen grupp, 

samt undviker närmare kontakt med dem som anses vara annorlunda, kan man gå miste om 

mognad i sin egen identitet.  

 

7.2. Slutsatser 

Utifrån de berättelser, om uppfattningarna kring övergången från en muslimsk friskola till en 

annan skola, eleverna har delat med sig till mig kan jag dra slutsatserna att eleverna i år 9 i 

den muslimska friskolan är ängsliga inför övergången. Mina informanter är bland annat 

oroliga inför bemötandet av dem eftersom de till exempel har sjal och att deras muslimska 

identitet syns på långt håll. 

   Bland eleverna i år 1 i den nya skolan är några rädda för att ta kontakt med människor, 

medan andra vågar ta för sig. De skygga elevernas rädsla bidrar till saknad av den gamla 

skolan och isolering gentemot den nya. De oskygga eleverna i år 1 har positiva självbilder och 

en stark självkänsla. Dessa vill påverka de andras uppfattningar av dem genom att påvisa att 

det kanske finns skillnader mellan muslimer och svenskar, men att eleverna i grund och botten 

är lik andra ungdomar. 

   I år 3 önskar eleverna att de kunde gå tillbaka till att vara elever i år 9 i den muslimska 

friskolan. Övergången blev inte vad den hade förväntats att bli. De menar att den nya skolan 
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är lik den gamla. Det blev inte mycket möte med människor olik den egna gruppen, utan flera 

elever i den nya skolan är muslimer och bär sjal. Eleverna i år 3 förespråkar för att eleverna i 

år 9 skall lära sig av deras misstag och inte bygga upp en mur runt omkring sig, utan istället 

reflektera över sitt eget beteende. 

   Diskussioner kring frågan om eleverna, i den nya skolan, är svenskar eller invandrare bidrar 

till att dessa begrepp uppfattas som varandras motsatser och att svenska barn framstår som 

måttstock. Istället för att komma i underfund med vad ”svensk” och ”invandrare” innebär, 

samt om man är något av dem två, skapas en fixering av skillnader som bidrar till de 

fördomsfulla orden ”vi och dem”. De ser svenskar som främmande människor som sägs hata 

muslimer. Människor drar gränser mellan varandra på grund av fördomar och får sig själva att 

framstå som offer, utan att tänka på att de själva bär på fördomar om de andra. Mina 

informanter är tveksamma inför erkännandet av sin rätta identitet på grund av tron om 

förväntningar som utomstående ställer på dem. Det obehag eleverna tycker sig känna av den 

nya omgivningen blir ömsesidig, och eleverna anser då att frågan om ursprung är fördomsfull. 

Fördomsfullt bemötande av något nytt begränsar. Man skall inte tro på myter, utan istället 

förespråka för öppenhet och att försöka vara mottaglig. Det är när det främmande hos ”dem” 

blir bekant som man kan eliminera orden ”vi och dem”. 

   Vi är alla egna individer oavsett etnisk, religiös eller kulturell bakgrund. Människor 

bestämmer själva vilka de vill känna gemenskap med eller främlingskap mot. Man måste ha i 

åtanke att till exempel muslimer är en heterogen grupp bestående av olika individer och likaså 

att ”invandrarbarn” inte är en kategori. Fokus måste ligga på människornas individuella 

egenskaper. Ett möte med någon som tycker annorlunda kan leda till diskussioner, där man lär 

sig mycket om sig själv i mötet med det annorlunda. Hur annorlunda ”dem” är vet man inte 

förrän man har lärt känna dem och då kanske upptäcker man att de inte är så olik en själv. I 

och med att mina informanter tar för sig visar de att ”jag är precis som du” och får positiv 

respons. Allt detta tack vare sin öppenhet. 

   Det är inte bara elever som tidigare har gått i den muslimska friskolan som är ängsliga inför 

övergången, utan många som skall starta gymnasiet är oroliga inför skolbytet. Gymnasiet, kan 

man tro, är en helt ny värld oavsett vilken grundskola man tidigare har studerat på. För 

eleverna i den muslimska friskolan blir övergången ännu mer skrämmande eftersom den nya 

skolan förväntas vara oerhört olik den gamla. De muslimska eleverna skulle kunna vara 
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oroliga inför mötet med nya klasskamrater oavsett skolbakgrund. Detta kanske på grund av all 

islamofobi man har kunnat ta del av i medier och debatter. Det viktigaste är att förstärka 

tryggheten i elevernas identitet och sociala relationer, eftersom distans människor emellan 

hämmar mångfald.    

   Muslimska friskolor bör berika bilden av val till friskolor, och fokus torde inte ligga på 

”annorlundahet”. Många ifrågasätts inte vid val av friskolor, bortsett från muslimska friskolor 

som oftast präglas av negativitet utifrån utomståendes ögon. Muslimska friskolor skall vara 

som vilka svenska skolor som helst och därför bör inte bland annat en övergång från den 

muslimska friskolan skilja sig avsevärt från en övergång från en annan skola. Mina 

informanter hade inte behövt bekymra sig över skollunch, klädsel eller bönetider. Skolan i 

deras hemtrakt är mångkulturell, då hemorten är det. Trots det kan en övergång vara lika 

skrämmande oavsett var och när det sker. I efterhand upptäcker man att en skolövergång inte 

behöver innebära jordens undergång. Trots det blir man lika ängslig inför en ny övergång. 

Eleverna i år 9 är oroliga inför övergången till det kommunala gymnasiet, men i år 3 menar 

eleverna att de i år 9 inte har något att vara rädda för. Likaså är eleverna i år 3 ängsliga inför 

övergången från gymnasiet till högskolan, om det blir aktuellt.  

 

7.3. Sammanfattning 

I denna uppsats har jag haft för avsikt att undersöka övergången från en muslimsk friskola till 

en annan skola, med hjälp av sex elevers berättelser om deras uppfattningar före, under och 

efter övergången. Syftet med uppsatsen är att försöka förstå elevernas upplevelser av 

övergången från en muslimsk friskola till ett kommunalt gymnasium, utifrån deras berättelser. 

Till min hjälp har jag använt mig av frågeställningarna: Vilka tankar säger eleverna sig ha haft 

inför övergången från en muslimsk friskola till en annan skola? På vilka sätt säger eleverna att 

deras förväntningar stämde/stämde inte överens med verkligheten? Samt, hur är det möjligt att 

förstå elevernas berättelser om övergången? 

   Jag har använt mig av intervjuer som metod för att ta reda på hur eleverna berättar om sin 

upplevelse av övergången. I denna kvalitativa undersökning ingår intervjuer med sex elever; 

en elev från år 9 i den muslimska skolan, två elever i år 1 på gymnasiet och tre elever i år 3 på 

gymnasiet. Eleverna kan berätta om sina funderingar före övergången, fem av sex elever kan 

berätta om upplevelser under övergången och tre elever kan reflektera om efter övergången. 
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   Undersökningen resulterade i att eleverna i år 9 i den muslimska friskolan är ängsliga inför 

övergången och mötet med den nya skolan. De vill inte lämna den trygghet den nuvarande 

skolan inger och påbörja en ny skola med nya elever samt lärare. Informanterna menar att de 

kanske inte passar in eller blir accepterade. Efter övergången vill eleverna vrida tillbaka tiden 

och tala om för sig själva (i år 9) att inte oroa sig inför övergången. Eleverna i år 3 menar att 

den nya skolan inte var olik den gamla och att de själva måste vara fördomsfria samt öppna 

mot övergången. Det är under övergången, år 1 i gymnasiet, två olika uppfattningar framkom 

i intervjuerna. De skygga eleverna tar avstånd från utomstående och menar att dessa redan har 

bestämda åsikter om dem. De oskygga eleverna vågar ta för sig och presenterar sig själva som 

sociala ungdomar för de nya klasskamraterna.  

   Slutsatserna i denna studie är att en övergång kan vara lika skrämmande oavsett tid och rum. 

I efterhand upptäcker man att det kanske inte var så farligt trots allt.  Det är under övergången 

det spännande sker; beroende på om man är mottaglig eller inte, tar för sig eller inte, så tar 

övergången en viss riktning. Eftersom de muslimska friskolorna är belägna i invandrarrika 

områden startar eleverna ett gymnasium, i sin hemort, som även det är mångkulturellt och 

därför inte olik den gamla skolan. Trots dragna slutsatser är det intressanta att när eleverna 

står inför en ny övergång är det som om allt startar om på nytt igen – på ruta ett.  
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8.2. Elektroniska källor 

- www.skolverket.se/friskolor 
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9. Appendix 

I det följande bifogas intervjumanualen och intervjuintyget. 

 

9.1. Intervjumanual (Bilaga 1) 

Personlig bakgrund 

 Namn 

 Ålder 

 Bostad 

 Familjesituation 

 Utbildning 

 

Tidigare skolsituation (innan muslimsk friskola) 

 Var har du gått i skola tidigare? 

 Trivdes eller inte? Varför? 

 Byten av skola? Anledning? 

 Hur gick det i skolan – kamrater, lärare, skolämnen? 

 

Grunder för muslimsk friskola 

 Hur länge gick du muslimsk friskola? 

 Hur kom det sig att du gick i muslimsk friskola? 

 Vem fick du hjälp av – hur? 

 Vilka svårigheter mötte du på? Trivsel? 

 Vad hade du för känslor angående vänner, lärare, undervisning? 

 

Övergång från muslimsk friskola till en annan skola 

 Vem fick du hjälp av? 

 Vad avgjorde val av skola? 

 Vilket var tillvägagångssättet? 

 

Ditt förhållningssätt till övergången från muslimsk friskola till en annan skola 

 Frågor till år 9 (samt 1:a ring och 3:e ring) 
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- Anledning till byte? 

- Dina tankar och känslor kring övergången? 

- Vilka förväntningar har (hade) du? 

- Val av skola/gymnasieprogram? 

- Vilka tror (trodde) du konsekvenserna/följderna blir (skulle bli)? 

- Hur ser (såg) framtidsutsikterna ut? 

 

 Frågor till 1:a ring (samt 3:e ring) 

- Vilka tankar och känslor bär du på nu (bar du på i 1:a ring), med tanke på hur du 

tänkte i år 9? 

- Levde skolan upp till dina förväntningar – hur?  

- Hur tror du det kommer att vara i tredje ring? 

- Hur skulle du ha gjort om du fick välja om på nytt? 

- Har du några råd/rekommendationer till elever i år 9 som skall genomgå 

övergången? 

- Vad händer efter gymnasiet – framtidsplaner? 

 

 Frågor till 3:e ring 

- Vilka tankar och känslor bär du på nu, med tanke på hur du tänkte i år 9 och 1:a 

ring? Varför denna utveckling, tror du? 

- Tror du att dina nuvarande tankar kan komma att ändras – varför? 

- Vad har du för råd till elever i år 9 och 1.a ring angående övergången? 

- Om du kunde vrida tillbaka tiden, hur skulle du ha tänkt annorlunda då? 

- Hur tror du att det skulle ha sett ut om du hade gått i en kommunal grundskola? 

- Hur tror du att det skulle ha sett ut om du hade gått i muslimskt 

friskolegymnasium? 

- Vad har du för framtidsplaner – vad händer efter studenten?  
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Sysselsättning som elev/barn/vän 

 Hur går plugget? 

 Är det mycket att göra? Hur handskas du med det? 

 Vad tycker du om att göra på fritiden? 

 Vad brukar du göra hemma? 

 Hur många är ni i familjen? 

 Hur har du det med dina kompisar? 

 

Konsekvenser för den egna situationen 

 Vilka problem uppstod vid övergången? 

 Vilka svårigheter mötte du? 

 Hur gick det att hitta vänner? 

 Bar du på fördomar – vilka? Varför tror du? 

 Mötte du många fördomar – vilka? Varför tror du? 

 

Framtidsutsikter 

 Vad händer härnäst? 

 Vad har du för planer efter gymnasiet? 

 Vad vill du bli/arbeta med när du blir äldre – hur – varför? 

 Byte av skola igen, till exempel högskola – vilka känslor tror du att du kommer att 

bära på då? 

 

Eget engagemang 

 Vad tror du att du kan göra åt övergången från muslimsk friskola till en annan skola, 

kan du bidra med något till elever som till exempel känner sig förvirrade? 

 Vad har du för budskap med din samverkan till denna intervju?  
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9.2. Intervjuintyg (Bilaga 2) 

Flemingsberg oktober 2009 

Hej! 

 

Jag heter Yeliz Tungert och studerar min sista termin på lärarutbildningen, där vi får skriva ett 

examensarbete. Mitt examensarbete kommer att handla om övergången från en muslimsk 

friskola till en annan skola. Jag skulle vilja intervjua din dotter/son. Intervjuerna är anonyma 

och används enbart som undersökning till examensarbetet. För att kunna utföra detta behöver 

jag ett godkännande från dig som förälder, med tanke på att eleven är under 16 år.  

Kontakta mig gärna vid frågor!  

 

 

Jag godkänner härmed att min dotter/son intervjuas, men förblir anonym: 

 

 

Namnteckning 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Yeliz Tungert 

E-mail: yeliz.tungert@hotmail.com 

Mobilnummer: 073 – xxx xxxx 


