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Sammanfattning 

Jag har gjort en fallstudie av sex- och samlevnadsundervisning i en muslimsk fri skola. 

Studien bygger på en kvalitativ undersökning. Jag har främst använt mig av kvalitativa 

intervjuer och observation. 

Studiens syfte är att få förståelse på hur denna undervisning är utformad i en religiös skola 

som har en muslimsk profil. Vidare är syftet att försöka öka förståelsen för hur elevernas 

religion eller islamisk kultur kan påverka deras lärande och uppfattningar om sex - och 

samlevnadsfrågor utifrån lärarens perspektiv.  

Undersökningens resultat visar att människokroppens byggnad och funktion samt pubertetens 

inverkan på individen, är i fokus i sex- och samlevnadsundervisning i denna skola såväl för 

flickor som för killar. Fokus i flickors undervisning var i arrangerat äktenskap och 

omskärelse. En del elever drabbas av det fortfarande, därför uttrycker lärarna att det är viktigt 

att fokusera på de här ämnena mer än andra. Däremot är homosexualitet, preventivmedel och 

abort exempel på ämnen som inte har stor betydelse i undervisningen. Anledningen är 

homosexualitet är förbjudet enligt koranen, samt att abort och preventivmedel är områden 

som är förenade med äktenskapet.  

 

Nyckelord: Sex- och samlevnadsundervisning, genus, religion, värderingar och normer, 

kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 Abstract 

This is a case study of sex and coexistence teaching in a Muslim private school. The study 

builds on a qualitative survey. Qualitative interviews have been used and personal 

observations. The study's aim is to understand how this type of education is formulated in a 

religious school that has a Muslim profile. Furthermore, the aim is to try to increase 

understanding for how the students' religion or Islamic culture can influence theirs learning 

and views about sex- and problems of coexistence 

 

The survey's result shows that human biology and the effect of puberty for both boys and girls 

is in focus in the sex- and coexistence teaching in this school. The teaching focus on girls' 

education regarding arranged marriages and circumcision for some students are still affected 

by these customs. The teachers say that it is important to focus on these matters more than 

others. On the other hand homosexuality, birth control and abortion do not have much 

importance in the education. The reason is homosexuality; birth control and abortion are 

prohibited according to the Koran. The conclusion is that the students' religion and culture 

have a big impact on their learning in this school.  
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1. Inledning: 

I detta kapital ges en bakgrund om undersökningens område, vidare presenteras 

undersöknings syfte och frågeställningar.  

Islam är den nästa största religion i Sverige efter Kristendomen. Antal muslimer är svårt att 

fastställa. Detta beror på att man antingen räknar muslimer som så kallade ”etniska 

muslimer”, det vill säga människor som fötts i en muslimsk familj och miljö, eller enbart de 

som är medlemmar i en muslimsk församling (Otterbeck, 2000). 

Svensk lag förbjuder staten att skriva upp människors religionstillhörighet. Med detta vet vare 

svenska staten, eller de muslimska föreningarna i landet hur många muslimer som egentligen 

finns i Sverige. Generella beräkningar tolkar emellertid att det finns omkring 250 000 

muslimer i Sverige. Siffran är tvivelaktig, för det är svårt att definiera vem som är muslim 

(Johansson, 1999). 

Enligt Ouis och Roald (2003) omfattar muslimer människor som i olika grad vill definiera sig 

som muslimer. Muslimerna har olika skäl för att betona deras muslimska identitet. En del 

tillhör de religiösa aspekterna, andra delen tillhör muslimsk kultur eller den etniska grunden 

även om de inte är helt troende. En del av muslimerna förstärker sin religiositet med mötet i 

det nya sekulariserade samhället i Sverige. Detta gör att det väcker och stärker deras religiösa 

tankar (Ouis & Roald, 2003). Enligt författarna skulle en annan del av dagens muslimer, ställa 

stor betydelse vid att skilja på traditioner i muslimska kulturer och vad islam egentligen är. 

Muslimer kräver nu förtiden att ha en modern åsikt på sin religion som kan förenas med de 

heliga texterna. De heliga texterna utgörs av visionerna, dvs. Koranen och profeten 

Muhammeds traditioner (hadith). Denna definition av islam är mer problematisk i praktiken 

för ett stort antal olika tolkningar har gjorts över tiden av det som står i Koranen (Ouis & 

Roald, 2003). 

Sverige har tagit emot muslimer som arbetskraftsinvandrare, flyktningar och familjer till både 

invandrare och flyktningar. Det finns ganska stora skillnader mellan människor som är 

inbjudna som arbetskraft och de som flytt från deras länder på grund av krig och kris- 

situationer (Otterbeck, 1999). Dessutom har muslimerna kommit och kommer till Sverige från 

väldigt olika bakgrunder när det gäller religions tillhörigheter, etnicitet, klass, utbildning osv. 

Det finns muslimiska barn som är födda i Sverige som har religiösa inriktningar i deras liv, 

andra delen är icke muslimer som har konverterat till islam. Muslimer är som alla andra 

människor där varje individ är unik och har sina egenskapar. Därför är det meningslöst att tala 

om muslimer som en enhetlig grupp i det svenska samhället (Otterbeck, 1999). 
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Otterbeck (1999) utrycker att termen muslim kan används på två principiellt olika sätt. Han 

kallar den första som normativa definitionen. Den omfattar hur en muslim bör vara. Det andra 

sättet baseras på en definition av muslim som social identitet. Den är inte en definition som 

avgör hur en muslim ska vara utan det handlar om hur man är påverkad av de religiösa normer 

som finns för hur man bör vara. Muslimska elever i svenska skolan kommer från väldigt olika 

grupper som ändå definierar sig själva som muslimer enligt både normativa och sociala 

definitioner (Otterbeck, 1999). 

Otterbeck (2000) upplyser att det råder oftast en viss osäkerhet som många lärare upplever 

inför kontakten med muslimska föräldrar och deras barn i skolan. Den här osäkerheten 

upplevs även av de muslimska föräldrarna i mötet med lärarna. Många föräldrar önskar att 

deras barn ska bevarar sin muslimska identitet och sitt kulturarv. Därför känner de en viss oro 

i att deras barn skall förlora sin religiösa identitet och att de skall försvinna ifrån dem ut i det 

andra samhället. Som reaktion på denna osäkerhet och oro kräver föräldrarna hårdare gränser 

av sina barn vilket i sin tur skapar elever som lever i två skilda världar som omfattar olika 

gränser och värderingar (Otterbeck, 2000). 
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2. Syfte och frågeställningar:  

Jag valde att studera ämnet sex och samlevnadsundervisning i en muslimsk skola för jag ville 

få förståelse om hur denna undervisning bedrivs i ett mångkulturellt samhälle, där religions 

frihet är dominerat. Dessutom ville jag få förståelse om hur elevernas kultur och religion 

påverkar deras uppfattningar om sex och samlevnadsfrågor. Mitt syfte med detta arbete är att 

undersöka hur sex och samlevnadsundervisning bedrivs i en muslimsk friskola, där religion 

värderingar och kultur omfattning kan krocka med ämnets innehåll och utformning enligt 

kursplan och läroplan. 

 

Mina frågeställningar lyder 

1. Hur är sex och samlevnadsundervisningen utformad i en muslimsk friskola? 

2. Hur påverkar religion respektive kultur sex och samlevnadsundervisning utifrån 

lärarens perspektiv? 

3. Finns det genusaspekter i sex- och samlevnadsundervisning, och vilka skillnader för 

pojkar och flickor som kan finnas i undervisningen? 
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3. Teoretisk referensram: 

Religion betyder tron på högre makt. Den högre makten kan definieras Gud eller gudar. Inom 

religion ingår en del regler om vad som är rätt eller fel. Att vara troende betyder att människor 

har plikter mot Gud. Dessutom omfattar religion fasta regler, värderingar och ramar för de 

flesta aktiviteter i människans liv som berör sex- och samlevnad (Samuelsson, 2002). Därför 

börjar jag det här avsnittet med att välja ut och återge de viktigaste ståndpunkter i koranen 

beträffande sexualundervisning. I efterhand lägger jag fram läroplan och skolverkets kursplan 

för människans kropp och sex- och samlevnadsundervisning. Läroplan och kursplan är 

relevant ämne till studien för styrdokumenten är lärarnas övergripande riktlinjer, och det är 

dessa som lärare ska följa i sitt arbete. Vidare presenteras en del forskning inom områden.  

 

3.1. Koranen och sexualundervisning: 

Enligt islam är Koranen Allahs ofelbara uppenbarelse för mänskligheten, därför bör 

människorna följa de heliga lagarna. Allah betraktas som ofelbar och det är omöjligt att 

kritisera eller tvivla på innehållet i Koranen. Därför ansåg jag att det är angeläget att få en 

översikt om vad som står i Koranen angående sexualitet. Koranen är skriven på arabiska som 

är mitt modersmål. Jag läste den på arabiska men jag använder mig av en översättas version 

som jag kunde hitta på nätet i två webbsidor som stämmer överens med det jag själv läste på 

arabiska. 

Versen i koranen som handlar om sexuella relationer är:  

Sura 86, verserna 6,7: ”Hon är skapad av en framvällande vätska, Som utgår från en 

förening av de sexuella delarna av man och kvinna (www.islamguiden.com. 28 juli, 2009 ). 

Koranen hänvisar också när sex tillåtet eller förbjudet. Sex tillåts på kvällar under Ramadan. 

Den vers som gäller Ramadan är:  

Sura 2, vers 187: ”Det är tillåtet för er att om natten under fastan hava umgänge med era 

hustrur; de är en klädnad för er, och ni är en klädnad för dem. Så besöken dem nu och 

vinnlägger er om vad Gud föreskrivit er”  (http://www.islamguiden.com/repro.shtml. 28 juli, 

2009 ). 

Menstruation nämns i samband med skilsmässa. Sura 65, vers 4: ”För dem bland era hustrur, 

som ej kunna påräkna någon rening vare väntetiden tre månader, om ni nämligen är ovissa 

därom, så också för dem, som ej haft någon rening; men för de havande utsträckes den utsatta 

tiden, tills de nedkommit med sina foster.” (http://www.islamguiden.com/repro.shtml. 28 juli, 

2009 ). 

http://www.islamguiden.com/
http://www.islamguiden.com/repro.shtml
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Angående abort hänvisar koranen i sura 6, verserna 151: Säg, "Kom, låt mig tala om för er 

vad er Herre verkligen förbjudit er: ni ska inte sätta upp idoler vid sidan av Honom. Ni ska 

hedra era föräldrar. Ni ska inte döda era barn av rädsla för fattigdom - vi försörjer er och dem. 

Ni ska inte begå grova synder, uppenbara eller dolda. Ni ska inte döda någon (Nafs) person - 

Gud har gjort livet heligt - förutom i rättvisans namn. Detta är Hans budord till er, så att ni ska 

kunna förstå." (http://www.underkastelse.org/perspektiv/abort/abort_koran.html.28juli, 

2009 ). 

 

Angående kvinnor och jämlikhet har mannen ofta rättigheter som kvinnor saknar som till 

exempel: En manlig ärver lika mycket som två kvinnor… Allt detta är en bestämmelse från 

Gud; Gud äro förvisso den Vetande; den Vise” 4: 12. 

 (2:228) De frånskilda kvinnorna ska vänta tre menstruationer (innan de gifter sig med en 

annan man). Det är inte lagligt för dem att dölja det Gud skapar i deras sköten, om de tror på 

GUD och den på Den Sista Dagen. (I händelse av graviditet) ska makens önskemål råda över 

hustruns, om han vill gifta om sig med henne. Kvinnan har rättigheter liksom förpliktelser, 

rättvist. Följaktligen råder mannens önskemål (i händelse av graviditet). Gud är Allsmäktig, 

Visast (http://swedish.submission.info/koran/noframes/ch2.html.28 juli, 2009 ). 

[4:3] Om ni anser det bäst för de föräldralösa, får ni gifta er med deras mödrar - ni får gifta er 

med två, tre eller fyra. Är ni rädda för att bli orättvisa, ska ni nöja er med endast en, eller med 

vad ni redan har. Dessutom är det mer troligt att ni på så sätt undviker ekonomisk svårighet  

(http://swedish.submission.info/koran/noframes/ch4.html. 28 juli, 2009 ). 

 

”Männen har gjorts ansvariga för kvinnorna, och Gud har begåvat dem med vissa egenskaper 

och gjort dem ansvariga för uppehället. De rättfärdiga kvinnorna kommer med glädje att 

acceptera detta arrangemang eftersom det är Guds budord, och hedra sina makar i deras 

frånvaro. Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan överge dem 

i sängen, sedan får ni slå dem. Om de lyder er får ni inte överträda mot dem. Gud är Den 

Högsta, Ojämförlig.”(4:34) 

 

I anknytning till trångsynta fördomar mot flickebarn: ”De (troende) tillskriver till och med 

döttrar till GUD, prisad vare Han, medan de för egen räkning föredrar vad de tycker om.” 

(16:57) (http://www.underkastelse.org/perspektiv/abort/abort_koran.html. 28 juli, 2009 ). 

 

http://www.underkastelse.org/perspektiv/abort/abort_koran.html
http://swedish.submission.info/koran/noframes/ch2.html
http://swedish.submission.info/koran/noframes/ch4.html
http://www.underkastelse.org/perspektiv/abort/abort_koran.html
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3.2. Läroplan 94 

I läroplanen 94 för svenska kan man läsa om vikten av att skolan ska omfatta en demokratisk 

värdegrund och främja hänsyn för varje människas egenvärde. Eleverna ska vara medvetna 

om och delaktiga i det egna kulturarvet som gynnar en trygg identitet. Förutom detta ska 

eleverna förstå och kunna leva sig in i andras värderingar. läroplan 94 lägger tonvikten på att 

läraren skall utgå från varje enskild individs behov samt att ta hänsyn till elevernas tidigare 

erfarenhet, bakgrund, språk och hålla sig informerad om den enskilde elevens situation (lpo 

94).  

Angående sex- och samlevnadsundervisning kunde jag inte hitta särskild mycket. Det 

utnämnas bara en gång att sex- och samlevnad placeras på rektors ansvar. Dessutom kan 

ämnet sex- och samlevnad integreras i undervisningen av olika ämnen. Lpo 94 betonar att 

skolan ska gynnar varje individs frihet, integritet och jämställdhet. Samt ska skolan till och 

med motverka traditionella könsmönster och främja jämställdhet mellan man och kvinna.  

 

 

3.3. Biologiämnets syfte och roll i utbildningen 

Jag har valt att inleda den här delen med skolverkets kursplan angående sex och samlevnads 

undervisning i de svenska grundskolorna. Det är de styrdokumenten som lärarnas 

övergripande riktlinjer, och det är dessa som lärare ska följa i sitt arbete. 

 

Skolverket är ett statligt ämbete som anger de nationella skolramarna och mål. Skolverkets 

avsikt är att varje individ har rätt till vetenskap och individuell progression. Skolverkets 

kursplan inom biologiämnet syftar till eleverna ska kunna beskriva och förklara naturen och 

levande organismer ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Utbildningen i biologi syftar också 

till att göra kunskaper och erfarenheter användbara för att främja omsorgen om och respekten 

för naturen och medmänniskorna. Dessutom ska ämnen inom kärlek, sexualitet och 

samlevnad hanteras genom att ta ansvar för sig själv och andra. Målen som eleverna ska ha 

uppnått i slutet av grundskola är att ha kunskap om sexuallivets biologi, preventivmedel, 

befruktning och sexuellt överförbar smitta. Förutom detta ska frågor om homosexualitet 

upplysas (skolverket, 2009). 
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Skolverkets kursplan för ämnet sex- och samlevnadsundervisning omfattar att skolan skall i 

sin undervisning beträffande människa i biologi sträva efter att eleven: 

– ”utvecklar kunskap om olika livsformer och deras betingelser” (skolverket 2009) 

– ”utvecklar kunskap om organismernas samspel med varandra och med sin omgivning.” 

(skolverket 2009) 

– ”utvecklar kunskap om människokroppens byggnad och funktion” (skolverket 2009) 

– ”utvecklar kunskap om pubertetens inverkan på individen”(skolverket 2009) 

– ” utvecklar kunskap om livets villkor och utveckling och kan se sig själv och andra 

livsformer i ett evolutionsperspektiv.” (skolverket 2009) 

Beträffande kunskapens användning ska eleverna: 

– ”utveckla förmågan att diskutera frågor om hälsa och samlevnad utifrån relevant biologisk 

kunskap och personliga erfarenheter ”(skolverket 2009) 

De enskilda målen för femte och nionde skolåret gällande sexualundervisningen ser ut på 

följande vis: 

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret 

Eleven skall beträffande människa 

– ”känna till viktiga organ i den egna kroppen och deras funktion, ”(skolverket 2009) 

– ”ha insikt om människans fortplantning, födelse, pubertet, åldrande och död”(skolverket 

2009) 

Målen som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 

– ” Ha kunskap om vad befruktning innebär”(skolverket 2009) 

– ” ha kunskap om sexuallivets biologi, preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta”, 

(skolverket 2009) 

– ” ha kännedom om den egna kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar 

tillsammans”, (skolverket 2009) 

 

beträffande kunskapens användning: 

”– kunna föra diskussioner om sexualitet och samlevnad och därvid visa respekt för andras 

ståndpunkter och för olika samlevnadsformer. ”(skolverket 2009) 
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3.4. Sexualitet i ett mångkulturellt samhälle 

Jag valde att ta upp skillnader på sexualitetens syn inom olika kulturer som orsakar 

kulturkrock och försvårar elevernas lärande i det här avsnittet. Därtill tog jag upp faktorer som 

kan påverka skolgången av muslimer som en minoritets samt vilka problem som kan dyka 

upp mellan minoritet och majoritet. Därför börjar jag med att introducera begreppen 

minoriteten och majoriteten enligt Pettersson& Esmer (2005). En minoritet är en grupp som 

har färre representanter i förhållande till en konkurrerande grupp som kallas majoriteten 

(Pettersson& Esmer, 2005). Ordet minoritet beskriver en mindre grupp i samhället som lever 

med majoritetsbefolkningen. Minoriteten behöver på något sätt försvara sin individualitet och 

existens i förhållande till majoritetsbefolkningen. Till denna grupp konsulterar personer som 

tillhör till etniska minoriteter, språkliga, religiösa, och sexuella minoriteter. Minoriteter har 

rätt att representeras av politiska partier i landets parlament (Pettersson& Esmer, 2005). 

 

Författaren och islamologen Jan Samuelsson (2002) beskriver i sin bok ”Kalejdoskopisk 

kärlek” hur synen på olika aspekter av sexualitet t.ex. homosexualitet, prostitution och 

preventivmetoder kan skilja sig mellan de stora religionerna, och i ett mångkulturellt samhälle 

(Samuelsson, 2002). I dagens Sverige finns olika grupper med andra ursprung kulturer vars 

sexuella värderingar på vissa punkter skiljer sig från dem som svensk majoritetskultur 

omfattar (Samuelsson, 2002). 

Samuelsson betonar att i Sverige tillhör religion privatlivet. Detta gör att de inte får stora 

sociala konsekvenser på grund av religion. Däremot är Islams livsstil förankrad i etiska regler 

och principer som finns i Koranen och andra religiösa lagstiftningar. Grundsynen på sexualitet 

inom Islam är ganska tydligt. Alla typer av sexualitet utom den äktenskapliga är förbjudna 

(Samuelsson, 2002). 

Ett exempel som man kan ta är homosexualitet som straffas med döden enligt islamisk sharia 

(muslimska lagstiftning). I Turkiet t.ex. finns ingen lag mot homosexualitet, men pga. att 

majoriteten (98 %) är islam så betraktas det som absolut tabu och onormalt fenomen 

(Samuelsson 2002). I Sverige har synen på homosexualitet genomgått en förändring de 

senaste åren. Homosexualitet anses vara liberalism och individualism och inte som ett sjukligt 

tillstånd. Där uppstår svårigheter och kulturkrockar (Samuelsson, 2002). 

Ett annat exempel på kulturkrock eller motsatta värderingar mellan sexualitet i dagens 

svenska samhälle och islamiska värderingar är jämställdhet. Samuelsson (2002) hävdar att en 

stor del av islamiska länder ser negativt och är ointresserade av jämlikhetstrevan. 

Kvinnoförtryck är något acceptabelt inom islam. Dessutom finns inom islam starkt motstånd 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Parti
http://sv.wikipedia.org/wiki/Parlament
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mot preventivmedel. Alltså måste man lämna sitt öde i Guds händer. Det är Gud som 

bestämmer om ett samlag ledar till befruktning och man får inte göra något emot det. I 

Koranen står det att Gud ger och tar liv vilka används som argument mot preventivmedel och 

abort (Samuelsson, 2002). 

Författaren menar att konflikten med invandrarföräldrar är stark när deras ursprungslands 

lagstiftning utgör en stor påverkan av deras syn på vad som är fel eller rätt när det gäller sex- 

och samlevnad. Det är inte bara landets lagstiftning, utan det viktigaste för muslimer är islams 

regelverk. Deras syn på religion finns alltid med även när de flyttar till andra länder 

(Samuelsson, 2002). 

 

3.5. Faktorer som påverkar elevernas integration och deras skolframgång  

Axelsson (1999) presenterar en översikt över Ogbus kultur- ekologisk teori som förklarar hur 

samhället behandlar minoriteten vad gäller utbildnings politik. Teorin förklarar hur 

minoriteten upplever samhället (Axelsson, 1999). Enligt Ogbu är det som styr 

minoritetsgruppers skolframgång deras förhållande till majoritetskulturen. Vilket är påverkat 

av varje minoritetsgrupps kultur och möjligheter dem ser för sig själva i majoritetssamhället 

och samspelet mellan dessa två faktorer (Axelsson, 1999). 

Axelsson (1999) förklarar att olika skolframgångar mellan olika minoritetsgrupper orsakas av 

frivilliga och ofrivilliga minoriteter som har flytt från sitt land. Medan frivilliga grupper har 

positiv inställning till det nya landet och ofrivilliga grupper tar avstånd från det nya samhället 

för att de har flyttat med tvång (Axelsson, 1999). Båda grupperna kommer att bemöta en ny 

kultur, nya normer i det nya samhället som ofta betyder stora problem för skolframgång hos 

deras barn. De frivilliga grupperna som har positiv inställning till det nya samhället kommer 

att sträva efter att lära sig om den nya kulturen, nya normer och nya värderingar. Föräldrar 

kommer att stödja och motivera sina barn i skolan och bekräfta att utbildning är en bedömning 

av identitet. De ofrivilliga grupper tar avstånd från det nya samhället som påverka deras barn 

negativt. Barnen blir osäkra om vilka normer som gäller, normerna som barnen bemöter 

hemma eller i skolan.  

För båda grupperna kan det uppstå ett stort problem som kan leda till svåra konflikter mellan 

föräldrar och barnen. Barnen lär sig språket snabbare och kan anpassa sig lättare än 

föräldrarna. Utveckling sker i otakt som föräldrar har svårt att acceptera. Då blir 

kulturkollision som påverkar barnens utveckling negativt. “En bra modell för 

andragenerations invandrare verkar vara en som uppmuntrar dem att behålla en fast 



14 

 

förankring i den egna kulturen och gruppen samtidigt som de strävar efter en långsamselektiv 

ackulturering” (Axelsson, 1999. sid. 15 ). 

 

Axelsson (1999) förklarar att en av de viktigaste faktorerna är familjens struktur som påverkar 

invandrarbarn. Forskningen visar att eleverna som har högutbildade föräldrar och en god 

socioekonomisk position lyckades bäst i skolan (Axelsson M. 1999). För elevens personliga 

och den kulturella identiteten är det viktigt med modersmålundervisning. Då kan eleven 

bygga upp ett förtroende som leder till att förstärka självkänslan och öka motivation för 

studieframgång. ”Förebilder framförs en viktig faktor i att öka elevens motivation för att 

lyckas i skolan. Förebilden bör vara en vuxen från den egna minoritetsgruppen som eleven 

kan beundra och försöka efterlikna”(Axelsson, 1999 sid.25).  

Axelsson (1999) påpekar att föräldrar och deras syn på studieframgång har stor betydelse för 

elevens skolframgång. Läraren ska visa respekt för föräldrarna och samarbete med de tills de 

hittar gemensamma strategier som ska hjälpa elevens skolframgång. Skolan ska främja 

elevens egen kultur och samtidigt hjälpa eleven att anpassa sig i den andra kulturen som de 

möter i skolan. Då blir det lättare för både eleven och familjen att acceptera det nya samhället. 

”En viktig kunskap är att minoritetselever lyckas bättre i skolan när de känner fast 

förankrade i sina familjeidentiteter, samhällen och kamratgrupper och när de känner att de 

har stöd från en strategi som leder till selektiv ackulturering där familjeidentiteten bildar 

grunden när majoritetskulturen läggs till” (Axelsson, 1999. sid.28). 

 

3.6. Muslimska elever och religiösa identitet 

De muslimska eleverna är i en komplicerad situation där de tar signaler från olika hål genom 

sitt minoritetsskap. Det är viktigt att man förstår muslimska barn från samma premisser som 

andra barn, alltså elevernas sociala verklighet påverkar dem hela tiden i deras sökande efter en 

identitet. Samtidigt har religion stor betydelse i deras sökande också (Otterbeck, 1996). 

Världen är socialt konstruerad av människor som lever i den. Otterbeck (1996) menar att den 

konstruerade sociala världen utmanas ganska sällan i ett homogent samhälle. Människor kan 

få sina egna uppfattningar bekräftade av andra. Det är sällan man möter andra som har 

avvikande uppfattningar om vad som är normalt och rätt eller fel. Dessutom brukar individen 

förlöjliga eller förskjuta de avvikande uppfattningar. Med andra ord tar människor bort de 

avvikande uppfattningarna från världens ordinarie ramar (Otterbeck, 1996). Då undrar man 

hur människor möts som flyttar från ett homogent samhälle till mångkulturellt samhälle som 

tolererar olikheter och andras uppfattningar. Samtidigt krävs det att minoriteten är inneslutna i 
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majoritetskulturen och dominerad av deras uppfattningar om vad som är normal (Otterbeck, 

1996). 

Enligt författaren är skolan en del av de viktigaste områden i det samhället där muslimska 

elever får möta majoritetens kulturliv. I mötet med andra normaliteter skapas behov av nya 

strategier och förhållning sätt till de nya normerna. Han tillfogar att många islamiska föräldrar 

är rädda för den svenska skolan. De har oro att barnen ska förlora sin kultur och religion och 

överta för mycket av majoritetens samhälles värderingar som skiljer sig ganska mycket från 

deras egna (Otterbeck, 1996). 

Otterbeck (1996) nämner att en del av islam är enklaviserade. Detta betyder att en grupp vill 

bygga sin egna sociala infrastruktur och de försöker isolera sig från andra grupper och vill inte 

bli påverkade av dem. Om de är tillräckligt mycket bygger de en verklighet som tillexempel 

en skola där man får bekräftelse för sin normlitet. Lojalitets och maktstrukturer skapas inom 

enklav. Människor med kompetens inom vissa områden som t.ex. religion, kultur eller 

ekonomi får större inflytande. Detta skapar ledare och en del representanter som har makt och 

det sista ordet även om det finns en del individer som har motstridiga viljor. Det är viktigt att 

tydliggöra att det inte bara är islamiska grupper som skapar en enklav utan andra invandrar 

grupper och även svenskar gör det. Enklav skapas av olika sociala grupper.  

Gustafson (2004) benämnde att muslimska föräldrar vill få möjligheter att lära deras barn sitt 

ursprung och sina traditioner för att få en trygg identitet och en etnisk kompass för livet, och 

inte bara utgå efter svenska normer. Dessutom yttrar han att de flesta föräldrarna tycker att de 

skyddar deras barn från de negativa inflytande i samhället genom att skicka barnen till en 

muslimsk skola (Gustafson 2004). 

Otterbeck (1996) nämner att många elever som kommer från muslimska familjer finns i 

svensk skolan idag. Därför råder det ofta diskussioner kring matregler, klädsel, idrott och 

sexualundervisning mellan föräldrar och lärare i dagens skola. Det finns vissa traditioner och 

regler som förknippas till dessa områden inom islam och samtidigt som det finns flera olika 

tolkningar av dessa inom islam och inom varje muslimsk familj. Författaren betonar att det är 

angeläget att förstå vilka behov har en muslimsk elev för att kunna etablera en fungerande 

kontakt mellan skola, elev och föräldrar. Där till är det viktig att klargöra skolans regler och 

elevens rättigheter (Otterbeck, 1996). 
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3.7 Ett projektarbete om sex- och samlevnadsundervisning: 

Katarina Roth (1993) har ägnat en stor del av sin tid åt utveckling av pedagogiska metoder för 

sex- och samlevnadsundervisning i hennes lärarhandledning inom kulturhänsyn i 

samlevnadsundervisningen. Hon anser att i den svenska skolan är det tydliga och bestämda 

målsättningar som formulerats för samlevnadsundervisning. Hon menar att eleverna måste 

erbjudas kunskaper som ger de möjligheter att acceptera grundläggande värderingar inom 

samlevnadsområdet. De grundläggande värderingarna i dagens svenska samhälle kan vara helt 

avvikande från andra kulturers värderingar. Därför är det viktigt att ge möjligheter till 

eleverna att ta personligt ställningstagande när det handlar om sex – samlevnads frågor (Roth, 

1993).   

Hon har gjort ett projektarbete på Angereds skola i Göteborg. Projektet vände sig till elever 

från tolv olika nationer. Avsikten var att förbättra elevernas möjligheter att upptäcka 

varandras likheter och respektera varandras olikheter inom sex och samlevnads frågor. Hon 

anser att undervisning absolut inte är kränkande för någon elev. Hon menar att sex- och 

samlevnadsundervisning är ett känsligt ämne även för svenska föräldrar. Skolan måste ändå ta 

upp frågor och tankar kring detta ämne. De är viktiga och levande frågor för nästan alla 

ungdomar oavsett varifrån man kommer. Hon tillägger också att det är bättre för elever med 

andra ursprung att få särskild denna undervisning i okonventionellt skolan. De erbjuds olika 

åsikter och värderingar och de får själva välja det som passar de och inte bara vad föräldrar 

vill att de ska tro på. 

Syftet med Roths (1993) projekt är att göra det möjligt för elever att ta större plats under 

undervisning, så att elevernas egna tankar kring sex och samlevnad står i centrum och är 

användbara istället för lärarnas egna värderingar och synsätt. Dessutom rekommenderar hon 

att kommunala svensk skolor borde tillåta mer olika livsperspektiv och värderingar att ta plats 

i undervisningen samt vara värdeneutral (Roth, 1993).   

 

4. Metod 

I en undersökning finns det två olika tillvägagångssätt som man kan använda sig av när man 

ska samla in data. Kvale (1997) benämner kvalitativ eller kvantitativa metod. Jag har valt att 

genomföra kvalitativa undersökningar i form av observationer och intervjuer för att kunna 

undersöka hur sex- och samlevnadsundervisning bedrivs i skolan. Enligt Holme & Solvang 

(1997) har kvalitativa metoder sin kraft i att de visar helhetsbilden. Den bilden hjälper till att 

öka förståelse för sociala processer och de problem vi arbetar med. Det som präglas en 
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kvalitativ undersökning är att man går på djupet istället för på bredden (Holme & Solvang, 

1997). Dessutom skapar kvalitativ forskningsmetod en bättre uppfattning av den enskildes 

livssituation. En mycket viktig del i undersökningar som baserar sig på sådana metoder blir att 

skapa en grund för teorikonstruktion (Holme & Solvang, 1997). Författarna nämner att inom 

kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av information som är 

centrala. 

 

4.1 Intervjuer.  

Kvale (1997) skriver att en kvalitativ forskningsmetod syftar till att komma så nära 

människors upplevelser som möjligt, och det får vi ju lättast genom att göra intervjuer. Därför 

har jag arbetat med en kvalitativ intervjuundersökning med syftet att få syn på och tolka 

beskaffenheter eller egenskapen hos någonting (Kvale, 1997).  

Enligt Holme & Solvang är syftet med kvalitativa intervjuer att öka informationsvärdet och 

skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar. 

Idealiskt sett är kvalitativa intervjun en avtrappning av ett ordinärt samtal på olika 

information. Draget av styrning är likväl tydligare än i ett vardagssamtal, både när det gäller 

tema och tid punkt. Trots detta finns det ingen grund för att påstå, att denna metod radikalt 

skiljer sig åt från ett vanligt vardagssamtal (Holme & Solvang, 1997). 

 

För att kunna för en närmare bild av islamiska regler och synen på sex, abort, homosexualitet, 

omskärelse och äktenskap intervjuade jag en muslimsk Imam. Kontakten togs genom ett 

telefonsamtal. Efter att ha fått godkännande om att få intervjua honom, bestämde vi oss för att 

träffas hemma hos honom. Enligt Kvale (1997) är flexibiliteten stor för följdfrågor och 

sidospår, därför hade jag ett fåtal frågor som kunde förändras under tiden. intervjun togs cirka 

2 timmar. Imamen fick prata mest under intervjun och han förklarade en del regler och ramar 

som finns inom islam. 

Jag intervjuade även tre biologi lärare som undervisar i den skolan. Lärarna hade olika 

erfarenheter vilket gjorde att situationen analyserades från olika perspektiv. Intervjuerna 

utfördes enskilt med varje lärare på en plats där vi inte blev störda. Intervjuerna styrdes av 

några fasta frågor kring ämnet som till viss del utvecklades till ”fritt” samtalande, vilket 

kännetecknar en kvalitativ intervju (Holme & Solvang, 1997). 
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Jag planerade i förhand ett visst antal bestämda frågor (samma frågor till alla tre lärarna), men 

ändå gav jag utrymme för den som intervjuas att prata fritt för att underlätta arbetet för både 

mig och den som intervjuades.  

Holme & Solvang (1997) menar att styrkan i den kvalitativa intervjun är att forskaren utövar 

den minsta styrningen under intervjun, därför lät jag dem som blev intervjuades få styra och 

påverka samtalets utveckling. Forskaren har endast gett de tematiska ramarna, samtidigt måste 

man försäkra sig om att få svar på de frågor man vill belysa (Holme & Solvang, 1997).  

 

4.2 . Observation 

Jag valde öppen observation som innebär att deltagarna i undersökning vet om och har 

accepterat observatören (Holme & Solvang, 1997). Enligt författarna ställer 

observationsformen stora krav på forskaren. Han/hon ska både genom att se, höra och fråga få 

tag i det som egentligen sker. Alltså fånga den totala livssituationen för dem som vi 

observerar. Syftet med observation är att försöka och se verkligheten som gruppmedlemmarna 

själva ser den (Holme & Solvang, 1997).  

Observations metod kan fånga det nätverket av handlingarna och reaktionerna mellan 

gruppens medlemmar som utmärker detta sociala system, därför har denna metod den mesta 

intima relationen till undersökningsenheterna (Kullberg, 2004).  

Enligt Stukát (2005) är observationer en av de brukligaste dokumentationsmetoderna och att 

observationerna kan vara till hjälp när man ska minnas, förstå och analysera händelser och 

samtal. Jag har valt att genomföra min undersökning under två veckor. Observationerna 

genomförde jag i två klasser, årskurs sju och nio under två veckor. Jag fick vara med 

klasserna under biologi, kemi och matematik lektionerna. Jag fick även vara med under sex 

och samlevnads lektioner men då klasserna vara delade i två grupper. En flicka grupp som 

undervisas av den kvinnliga läraren och två pojke grupper som undervisas av två manliga 

lärare. Jag fick endast observera sex och samlevnad lektionerna med flickgruppen.  

 

Jag valde att sätta mig på en elevbänk längst bak. Jag försökte dra mig åt sidan för att därifrån 

observera och ha möjligheter att reflektera. Kullberg (2004) påstår att det inte går att 

observera hela den mångfald som finns och att forskaren behöver träna sig i att göra det 

obekanta, det osynliga (det implicita) bekant, synligt (explicit). Därför kan det vara bra med 

att börja titta, lyssna och släppa på kravet att anteckna. Jag ägnade de första två dagarna åt att 

titta, lyssna och inte anteckna någonting. Efter två dagar av observation började jag anteckna 

direkt efter varje observationstillfälle. Jag analyserade och tolkade informationen medan 
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intrycken fortfarande var färska i minnet. Detta hjälpte mig att upptäcka vad jag hade missat 

att observera, så att jag kunde koncentrera mig på det till nästa observationstillfälle.  

 

4.3. Forskningsetiska principer  

All undersökning av det här slaget måste bygga på respekt för de människor som deltar. Jag 

följde de forskningsetiska principerna som Holme & Solvang (1997) och Kvale (1997) 

presenterar. 

Holme och Solvang (1997) nämnde en del etiska riktlinjer i en undersöknings arbete. Det 

första steget i denna process är fullständighet. Författarna menar att försökspersoner berättar 

om sig själva och deras arbete. Därför fick alla lärarna veta vem jag är och vad min forsknings 

arbete handlade om.  

Den andra viktiga ståndpunkten inom etiska riktlinjer är att deltagande informeras om att 

medverkandet är frivilligt. Samt är det nödvändigt att informanten garanteras konfidentialitet 

genom att i detta sammanhang inte redovisa namn på vare sig skolan som lärarna arbetar i 

eller lärarnas namn. Allt material, bandade intervjuer och anteckningar bevarades så att andra 

inte kunde ta del av dem (Holme och Solvang, 1997).  Dessutom kan intervjupersonen 

avbryta sitt deltagande när hon eller han vill (Kvale, 1997). 
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5. Resultat  

5.1 Presentation av Skolan 

Skolan som jag besökte är en fristående svensk grundskola med muslimsk profil som arbetar 

efter svenska Lpo 94.  Skolans syfte är att integrera eleverna i det svenska samhällets och 

samtidigt bevara sin egen ursprungskultur. Barnens kultur och ursprung är väldigt viktig och 

betraktas som en tillgång. Skolan har ca 390 elever. Nästan alla elever i skolan har 

invandrarbakgrund. De flesta kommer från Somalia, Turkiet, Irak och Bosnien. Den största 

delen av eleverna är födda i Sverige men ändå har de svårt med svenska språket. Därför sker 

undervisningen i skolan på svenska som andra språk. Syftet med utbildningen i ämnet svenska 

som andra språk är att eleverna skall uppnå en behärskning av det svenska språket. Eleverna 

får också extra undervisning i religion samt arabiska, somaliska och turkiska. Skolan har en 

moské där sker bönestund varje dag efter lunch och den är frivillig.  

 

 

 

5.2 Presentation av intervjun med Imamen 

Jag ville få en närmare bild av imamens syn på sexuella frågor som kärlek, preventivmedel, 

abort, arrangerat äktenskap och homosexualitet. Imamen påstod att sex är något som är så 

kraftfullt att man inte kan eller ska vara utan det. Islam har en positiv syn på det. Han menar 

att kärleken är en gåva från Allah, och den ska man glädja sig av utan att skämmas men detta 

ska bara ske inom äktenskapet mellan man och kvinna. Han menar att profeten Mohammed 

inte levde i celibat och det ses inte som något bra för andra muslimer att göra det. Kvinnas 

oskuld är jätteviktigt.  Dessutom tillägger imamen att enligt Islam får en man ha upp till fyra 

fruar men mannen måste behandla alla fruarna likvärdigt och kunna försörja de lika också. 

Kvinnan får bara ha en make. Abort är oacceptabel om inte kvinnans liv är i fara. Förutom 

detta är homosexualitet enligt islam också oacceptabel. Han betonar att abort och 

homosexualitet är oacceptabla i de flesta religioner som till exempel kristendom och inte bara 

inom islam. Kvinnlig könsstympning är ett oacceptabelt ingrepp som bryter mot de mänskliga 

rättigheterna och förekommer inte i koranen. Han tycker också att islam främjar jämställdhet 

mellan man och kvinna. För övrigt tillägger imamen att islam som religion har alltid gynnat 

människornas olikheter och respekt för andras värderingar. 
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5.3 Presentation av intervjuerna med lärarna. 

Jag intervjuade tre NO lärare från denna skola. För att skydda konfidentialiteten har lärarna 

getts fingerade namn. Jag har valt att kalla den kvinnliga biologi läraren som arbetar på skolan 

för Yasmin, de manliga lärarna kallar jag för Viktor och Stefan. Jag började med att 

sammanfatta varje intervjuads svar. Därpå läste jag alla intervjuer för att se om jag kunde 

urskilja ett mönster. Jag läste igenom intervjuerna vid flera tillfällen för att kunna samla ihop 

det som jag ansåg vara relevant för min undersökning. Därefter sammanfattade jag vad 

lärarna på denna skola hade svarat och gjorde jämförelser med mina observationer. 

Avslutningsvis skrev jag en sammanfattning av informanternas svar. 

Enligt alla tre lärare är sex och samlevnads undervisning i den muslimska skolan utformat 

enligt läroplan och kursplan. Det är fyra NO och matte lärare som gör en terminsplanering 

inom biologin och andra naturämnen. Lärarna utvecklar en arbetsplan för skolan utifrån 

skolverkets kursplan. Det som är viktigast i den här skolan enligt lärarna är att den utgår från 

elevernas förutsättningar och deras familjs kultur när de undervisar sex- och samlevnad. 

Lärarna tar hänsyn till elevernas föräldrars kultur. Därför sker undervisningen i skilda 

grupper, en flickgrupp som undervisas av en kvinnlig muslimisk lärare Yasmin och två 

killgrupper som undervisas av två manliga lärare Viktor och Stefan.  

Viktor medger att det inte finns någon skillnad mellan hans undervisning i den här fria skolan 

och andra skolor. Därtill säger han att elevernas kultur har stor påverkan för att se och värdera 

sexualitet. Eleverna utgår från deras förutsättningar, familjer och kultur. Dessutom tillägger 

Viktor att eleverna i den här skolan blir mer öppna för att dela med sig av sina åsikter. 

Eleverna blir inte generade över deras uppfattningar utan de får bekräftelse från andra.  

Stefan undervisar klass 8 och 9. Han började undervisa sex- och samlevnad från årskurs 5, 

den mesta undervisningen var i början inom samlevnads område. De delade eleverna i två 

grupper (flickor och pojkar) från årskurs 5. Läraren tycker att eleverna kan vara mer öppna 

och lätthanterliga när de får undervisning i skilda grupper.  

Yasmin lägger till att det även finns en del kommunala skolor som undervisar sex och 

samlevnad i skilda grupper med tanken att eleverna får bästa resultat. Hon tycker att varje 

kultur eller religion har en del normer och uppfattningar om sexualitet, därför är sex- och 

samlevnads undervisning viktig i syftet med att få eleverna att vara öppna och våga ifrågasätta 

muslimska eller svenska normer. Hon menar att lärarna i skolan bjuder på aspekter som finns 

i dagens svenska samhälle inom det området och eleverna får själva tycka vad som är rätt eller 

fel. Eleverna utgår från sina känslor oavsett vilken religion de har.  
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Däremot påstår Stefan att killarnas familj och kultur har stor påverkan på dem. Till exempel 

är det inte acceptabelt med sex innan äktenskapet tycker killarna. Särskilt för flickor. En 

flicka måste vara oskuld när hon ska gifta sig. Han tillägger även att det är godtagbart för 

killarna att mamman eller pappa väljer en brud för killen, för koranen främjar att barnen ska 

lyssna och lyda deras föräldrar. Det är viktigt för eleverna att inte göra deras föräldrar 

besvikna.  

Båda Viktor och Yasmin anser att eleverna är ganska negativa mot abort, preventivmedel 

samt homosexualitet och de har inte taget initiativet för att diskutera ämnena mycket och detta 

kan beror på att elevernas religion motsäger sådana aspekter. Viktor menar att abort är en stor 

fråga för muslimska elever. Inom islamisk lagstiftning står det att när ägget fastnar i 

livmodern kallas det liv medan lagen hävdar att livet börjar ungefär i tolfte veckan. Läraren 

anser att abort är en etisk fråga för en stor del av världen och inte bara inom islam. 

 

 

5.4 resultat av Observation 

Jag fick vara med och observera några lektioner inom NO ämnena. Den kvinnliga läraren 

Yasmin undervisar NO i årskurs sju och nio. Hon undervisar hela klassen (flickor och pojkar) 

under kemi, fysik, matte och biologi men under temat sex- och samlevnadsundervisning delar 

de eleverna i två grupper (flickgrupp och pojkar). Yasmin undervisar flickgruppen och 

killarna undervisas av de andra två manliga lärarna. Jag fick observera fyra lektioner inom 

ämnet sexualundervisning, två lektioner i årskurs sju och två lektioner i årskurs nio med 

Yasmin. Däremot fick jag inte vara med sex- och samlevnads undervisning för killarna.  

Lärare Yasmin använder sig av biologi boken 2 Puls Biologi (2001) Natur och kultur. Boken 

upplyser att sexualitet är mycket mer än bara fortplantning. Människans sexualitet är en del av 

sin personlighet och livsstil . Homosexualitet och bisexualitet anges som ett normalt alternativ 

på sexuella läggningar (Puls Biologi, 2001). Boken beskrev samlaget utifrån ett heterosexuellt 

perspektiv. Författarna beskrev också orgasmen och hur samlaget kan gå till på olika sätt.  

 

Under de fyra lektioner som jag observerade var det läraren som styrde lektionerna. Hon 

pratar mest och eleverna lyssnar. Hennes argument var för att eleverna aldrig har pratat med 

deras föräldrar eller någon annan angående sex. Läraren stödjer sin undervisning på 

muslimiska lagstiftning från koranen när det gäller t.ex. kärlek, abort, könsstympning och 

arrangerade äktenskap.  
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Jag observerade lärarens svårighet när hon ville lyfta fram ett synsätt som kan kollideras med 

elevernas kultur eller religion. Läraren (Yasmin) tog upp ämnena som självständighet och att 

man själv bestämmer över sitt liv. Därtill betonade läraren att flickor har rätt till att bestämma 

vilken partner de vill leva med och inte acceptera arrangerat äktenskap. Samt att det är de 

själva som avgör hur många barn vill de skaffa. En del elever blev upprörda, för de tyckte att 

preventivmedel inte är acceptabla inom islam. T.ex. tyckte en flicka i klassen att det är 

mannens ansvar att bestämma om han vill använda kondom eller inte.  

Sexuella sjukdomar tog inte stort utrymme under lektionerna. De flesta av eleverna utryckte 

att kvinnor får sexuella sjukdomar när de har haft sex med många partners och muslimska 

kvinnor gör inte det. Enligt föräldrars kultur och religion ska kvinnor ha sex bara när de gifter 

sig, och då har de bara en partner. En stor del av flickgruppens undervisning ägnas åt 

omskärelse. Läraren betonar starkt att det är olagligt att göra det. Eleverna fick stenciler om 

konsekvenserna för ett sådant farligt ingrepp.  

Jag observerade även att under andra NO lektioner där hela klassen undervisas tillsammans 

tar killar tydligt större utrymme under lektionerna. Det är de som pratar och frågar mest. 

Flickorna är ganska tysta och tillbakadragna under lektionerna. Det som jag tyckte är viktigt 

att nämna också var att eleverna har bönestunden i skolans moské. Där kommer killar först in 

i moskén och de får ställa sig i första leden sedan kommer flickorna. Därtill får de gå ut först. 

 

 

6. Diskussion  

Själva fältarbetets resultat, intervjuerna och observationen ger konkreta bilder av situationen i 

den muslimska skolan. Resultat baseras på frågeställningar och arbetets syfte i att ge en insikt 

i sex- och samlevnadsundervisningen i den muslimska skolan. Texterna nedan syftar till att 

återge svar på frågeställningar.  

 

Mina huvudfrågeställningar är: 

1. Hur är sex och samlevnadsundervisningen utformad i en muslimsk friskola? 

2. Hur påverkar religion respektive kultur sex och samlevnadsundervisning utifrån 

lärarens perspektiv? 

3. Finns det genusaspekter i sex- och samlevnadsundervisning, och vilka skillnader för 

pojkar och flickor som kan finnas i undervisningen? 
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Sammanfattningsvis var min avsikt med intervjuerna och observationen att ta reda på hur sex- 

och samlevnadsundervisning är utformad och hur elevernas religion respektive kultur kan 

påverka denna undervisning utifrån lärarens perspektiv.  

 

Enligt lärarna strävar skolan efter att utbilda eleverna i sex- och samlevnadsämnen utifrån 

skolverkets kursplan. Samt bekräftar lärarna att de utgår från elevernas kultur och religion 

ganska mycket. Lärarna menar att föräldrar väljer denna skola för att kunna förstärka det 

muslimiska kulturarvet och identiteten på samma sätt som det arabiska språket hos deras barn. 

Kravet av att kunna arabiska är en förutsättning för att kunna förstå och bevara det 

muslimiska kulturarvet enligt föräldrarna. Att kunna förena kraven på att undervisa sex- och 

samlevnad utifrån skolverkets kursplan med den muslimska profilen är ganska svår eftersom 

många grundvärderingar krockar med varandra. Samuelsson (2002) har omnämnt några 

exemplar på kulturkrockar och motsatta värderingar mellan sexualitet i dagens svenska 

samhälle och islamiska värderingar som t.ex. homosexualitet, preventivmedel, abort och 

jämställdhet. Samt försäkrar imamen att koranen är en lagbok som är skriven av Gud och 

muslimer bör följa den.  

Utifrån mina intervjuer med lärarna och observationer märkte jag att eleverna som går i den 

muslimiska skolan får bekräftelse för de värderingar som finns inom islam som religion och 

ibland passar det inte ihop med dagens svenska syn på sexualitet. Eleverna reagerar hårt när 

läraren tar upp ett ämne som kan kollidera med religionens synsätt på sexualitet.  Enligt 

skolverkets kursplan inom biologin ska eleverna ha kunskap om sexuallivets biologi, 

preventivmetoder och sexuellt överförbar smitta. Läraren (Yasmin) tog upp ämnet 

preventivmedel och ville belysa att det finns fördelar med preventivmedel men elevernas 

argument var att det är förbjudet i koranen. Diskussion angående sexuellt överförbar smitta 

har inte godtagits av eleverna heller. Flickorna tycker att muslimska flickor får ha samlag med 

enbart man, deras framtida make, därför drabbas de inte av sådana sjukdomar och behöver 

inte heller diskutera det.  

Enligt skolverket ska ämnen inom kärlek, sexualitet och samlevnad hanteras genom att ta 

ansvar för sig själv och andra (skolverket 2009). Samuelsson (2002) nämner att kärlek och 

lust är krafter som ingen människa kan eller bör stå emot. Författaren påpekar dock att inom 

islam gäller det endast äktenskapliga sexualiteten. Förutom detta är kärleken inte fri i Islam så 

att man själv kan få välja samt det finns ansenliga kontroller och gränser när det gäller 

människornas sexualitet. Män och kvinnor lever könssegregerat och har mycket lite kontakt 

med varandra utanför äktenskapet. Det finns en mansvärld och en kvinnovärld (Samuelsson, 
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2002). Resultat visar att enligt imamen är kvinnas oskuld av stor vikt. Samt enligt Stefan 

tycker killarna att det inte är acceptabelt med sex innan äktenskapet, särskilt för flickor, det är 

inte acceptabel med kärleksförhållande heller. En flicka måste vara oskuld när hon ska gifta 

sig. 

Förutom detta är läroplanens mest fundamentala krav en pluralistisk och allsidig 

undervisning. Därför kan det förekomma en värdekonflikt när koranens lagar inte är förenliga 

med den svenska läroplanen. Sex- och samlevnad kan vara den påtagligaste exempel på 

ämnesområden där det kan uppstå en värdekonflikt mellan läroplanens mål och friskolans 

inriktning.  

Skolan och samhället i nutiden ställer höga krav på eleverna för att kunna förstå och var en 

del av det mångkulturella samhälle, som de lever i. "Det svenska samhällets 

internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på 

människor förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald”( LPO 

94). Samt tanken med en gemensam skola är att alla elever skall undervisas och utvecklas i 

mångsidiga sociala miljöer. Resultatet av undersökningen visar att eleverna i denna skola får 

bekräftelse bara för sina egna normer och får inte utrymme till att förstå och respektera andras 

normer. Gustafson (2004) och Otterbeck (1996) lyfte fram att det är betydelsefullt att skola in 

barnen i vanliga kommunala skolor så att dessa barn får vara tillsammans med majoritetsbarn 

och lära sig att behärska språket och förstå normer och värderingar som finns i det landet. 

Förutom detta får de lära sig att respektera andras värderingar även om det krockar med deras 

värderingar. Därför riskerar en friskola med en konfessionell eller religiös profil att strida mot 

grundtanke av läroplanen som kräver på att alla skolor ska vara en gemensam plats för olika 

uppfattningar och etnicitet. 

 

I enlighet med lpo 94 ska skolan aktivt och medvetet främja såväl mannens som kvinnans 

rättigheter och möjligheter på samma sätt. Dessutom är det skolans ansvar att motverka 

traditionella könsmönster, därför ska eleverna ges utrymme att prova och utveckla sina 

kunskaper och sina förmågor oberoende av könstillhörigheter (lpo94). Samuelsson (2002) 

hävdar att en stor del av islamiska länder ser negativt och är ointresserade av 

jämlikhetstrevan. Kvinnoförtryck är något acceptabelt inom islam. Detta kan få man bekräftat 

i koranen i surorna (4:34). 

”Männen har gjorts ansvariga för kvinnorna, och GUD har begåvat dem med vissa 

egenskaper och gjort dem ansvariga för uppehället. De rättfärdiga kvinnorna kommer med 

glädje att acceptera detta arrangemang eftersom det är Guds budord, och hedra sina makar i 

deras frånvaro. Upplever ni uppror från kvinnornas sida, ska ni först tala till dem, sedan 
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överge dem i sängen, sedan får ni slå dem. Om de lyder er får ni inte överträda mot dem. 

GUD är Den Högsta, Ojämförlig.”(4:34) 

 

Dessutom nämnde imamen som jag intervjuat att män har rätt till att gifta sig med fyra 

kvinnor och ärver lika mycket som två kvinnor. Förutom detta fick jag se under observationen 

att vid bönestunden pojkarna kommer först in i moskén och får ställa sig i de första leden 

sedan kommer flickorna. Därtill får de gå ut först. Enlig lärarna har dessutom killarna mer 

aktiva och öppna diskussioner. Däremot är flickorna ganska tysta och lyssnar bara. Dessutom 

observerat jag att skolan hålla isär flickor och pojkar under vissa aktiviteter särskild inom 

idrott. På så sätt tror skolan att de skyddar barnen. Detta kan emellertid kollidera med en av de 

viktigaste uppgifter i skolan idag som är att stödja elever att utveckla sig själva fritt och kunna 

delta aktivt i samhället oberoende av könstillhörigheter. 

Otterbeck (1996) hävdar att muslimska elevernas sociala verklighet påverkar dem hela tiden i 

deras sökande efter en identitet och att religion har en stor betydelse i deras sökande. Resultat 

av intervjuer visar att lärarna tycker att det är självkart att sex- och samlevnadsundervisning i 

den fria muslimska skolan anpassat mer till de eleverna (som har utländsk bakgrund) än i 

kommunala skolor. Läraren Yasmin tycker att dagens skola är anpassat mer till svensk kultur 

och normer, därför är det svårt för en del elever som har andra kultur i bagaget att anpassa sig 

till denna norm. Stefan förklarar utifrån elevernas diskussion och hans erfarenhet från andra 

skolor att svenska föräldrar tar diskussion med sina barn angående sex- och samlevnadsfrågor. 

Således har de eleverna ganska mycket information innan de börjar med detta ämne. Däremot 

enligt eleverna i denna skola har de inte haft sådana diskussioner. Därför tar lärarna hänsyn 

till detta.  

 

Viktor tillägger att islamiska skolorna ha en fördelar för muslimska eleverna, tillexempel 

muslimska flickor som bär slöja blir svår accepterade i vanliga kommunala skolor och blir 

utsatta för mobbning, därför deras energi går bort åt att bli accepterade istället för att plugga. 

Detta stämmer överens med referenslitteraturen som jag använde mig av. Roth (1993) betonar 

att det är svårt för de muslimska eleverna att bemöta bara svenska normer särskilt inom 

sexualitet undervisning i kommunala skolor. Hon tycker också att eleverna från andra kulturer 

inte får något utrymme för sina egna normer. Sex- och samlevnadsundervisning blir svårare 

med elever som har andra ursprungliga kulturer (Roth 1993). Detta har lärarna bekräftat också 

de tycker att eleverna blir mer öppna för att dela med sig av sina åsikter i den muslimska 

skolan samt eleverna blir inte generade över deras uppfattningar. Katarina Roth (1993) lägger 

märke till att det är viktigt att läraren anpassar sina metoder till varje elevgrupp. Hon menar 
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inte att lärarna ska veta alla detaljer om gruppernas etniska bakgrund utan det handlar mer om 

ett växelspel. Det är värdefullt att vara en del av gruppen och samtidigt en lyhörd vuxen (Roth 

1993).  

 

7. Slutsatser: 

Efter två veckor fältarbete drar jag slutsatsen att religion, kultur och även tradition har stor 

påverkan på sex- och samlevnadsundervisningen. Den muslimska skolan försöker att förena 

kraven på att undervisa sex- och samlevnad utifrån skolverkets kursplan med den muslimska 

profilen men många grundvärderingar krockar med varandra. Därtill ska även kraven på lika 

värde förenas med erkännande av särskildhet. Skolan är en plats där eleverna skaffar sig 

allmänna kunskaper men samtidigt är det ett lärande som sker i möten med andra elever och 

vuxna. Denna gemenskap ger möjligheter till att omväxlande erfarenheter och kunskaper. 

Således är det möjligheterna till möten och samtal som är själva grunden för den fungerande 

demokratiska funktionen i skolan. Skolans ändamål är en kontinuerlig utveckling av 

människor i samspelet med andras idéer, kunskaper och värderingar som stimulerar barnen att 

skapa sin självbild, sina normer och sina drömmar.  

Lärarnas försök att utveckla elevernas (speciellt flickor) förståelse och acceptans för sex- och 

samlevnadsfrågor ogillades till vissdel av eleverna. Detta kan bero förmodligen på att skolan 

är en fristående grundskolan med muslimsk profil, vilket bidrar till att elevernas inställning 

till sex- och samlevnadsundervisningen styrs av de muslimska värderingarna. Övertygelsen 

och tron som finns i skolan kan medverka till att skolan försöker belysa det 

naturvetenskapliga innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen ur ett religiös aspekt. 

Därför blir det angeläget att barnen får gå i skolan tillsammans med majoritet. Där de kan 

möta andras uppfattningar och ståndpunkter och inte bara få bekräftelse på sina egna 

kulturella och religiösa uppfattningar. Detta kommer att underlätta både barnens och de 

vuxnas anpassningsprocess till samhället, vilket kommer att gynna barnen och samhället i 

längden.  

 

I den skolan som jag besökte var det viktigt att t.ex. hålla isär flickor och pojkar under vissa 

aktiviteter. På så sätt tror skolan att de skyddar barnen. Vem bestämmer vad som är negativt 

eller positivt? Att kunna kritisera eller problematisera är en sak men att upprätta ett alternativ 

är en helt annan sak. Att begränsa individens frihet eller att bestämma sig för att hålla isär 

elever är inte förenligt med svensk skollag eller läroplan. Det är betydelsefullt att pojkarna 
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och flickorna kan mötas i diskussion och att de får hjälp till att lösa upp gamla och 

ofullkomliga uppfattningar om det motsatta könet som ofta bottnar i okunskap.  

 

Undervisningen spelar stor roll för minoriteters skolframgång oavsett från vilket land eleverna 

kommer eller vilken familjstruktur de har. Att placera barn som kommer från olika länder i 

separata skolor, gynnar varken barnen eller samhället, anser jag. Skolan tar emot barn som har 

levt under olika levnadsvillkor såväl som barn med olika problemen i bagaget. Av den 

orsaken är det viktigt att vi skapar bra utrymme för dem, så att de kan bearbeta det de har varit 

med och skapa en balans mellan sin egen kultur och den nya kulturen. Särskild inom sex- och 

samlevnadsfrågor, för det är viktigt för deras liv i relation med andra.  

 

Å andra sidan undrar man hur de muslimska eleverna skulle bemötas i den svenska skolans 

undervisning som baseras på svenska värderingar? Enligt läroplanen utvecklar skolan barnen 

enligt de fundamentala perspektiv som svenskt samhälle grundas på. Dessa fundamentala 

perspektiv tillskrivas enligt styrdokumentet som: ”den etik som förvaltas av kristen tradition 

och västerländsk humanism” (Skolverket, 2009).  

 

I varje samhälle eller kultur finns värdegrund och ideala mönster. En del av dem har byggt på 

tidigare traditioner där förnyelse sketts vid varje ny reform. Man kan identifiera sig med de 

värderingarna eller med kulturarvet man vuxit upp i. Detta skapar trygghet hos individer. För 

att våra värderingar ska vara tydliga brukar vi jämföra de med andra kulturer. Men har vi 

förstått andras kultur bättre på det sättet? Det tror inte jag för att då bildar vi fördomar som 

skilje oss från andra, stärker vår självkänsla och bildar gemensam samhörighet i en grupp. Då 

har vi lyckats att skapa vi och dem. Dessutom kan vi försvara vår själva med de här ideala 

mönstren. 

Det är viktigt för en del att behålla de här värderingarna för att som sagt kunna identifiera sig 

med. Men dagens svenska samhälle innefattar många olika människor som bor i samma 

system och kultur men har en annan bakgrund. Det vill säga att det finns en stor del av elever 

som inte kan identifiera sig med dagens läroplan. Enligt läroplanen ska skolan vara en för alla 

och att alla ska känna sig trygga och lika. Kan eleverna nå det genom att följa svensk etik och 

kristen tradition? 
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Intervju frågor: 
 

1. Hur sex- och samlevnadsundervisning utformad? 

 

2. Vilka skillnader kan finnas i undervisning för flickor och pojkar? 

 

3. Påverkar elevernas religiösa och kulturella bakgrund din 

undervisnings utformning och innehåll? 

 

4. Upplever du att din undervisning av sex- och samlevnad hjälper 

elever att lättare integreras eller inte? 

 

 

5. När börjar sex och samlevnads undervisning i skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


