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Abstrakt	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka frågan om vad muslimska gymnasieelever har för 
tankar och åsikter kring den icke-konfessionella religionsundervisningen i skolan. 
Undersökningen är baserad på intervjuer med fem muslimska praktiserande gymnasieelever. 
Genom att undersöka vad tidigare forskare sagt om ämnet har jag analyserat mitt material. Jag 
är främst intresserad av att titta på Jonas Otterbeck och Jan Samuelssons tidigare forskningar 
inom detta ämne. Läroplanen för gymnasieskolan med inriktning religionskunskap har varit 
ett underlag genom hela uppsatsen.  

Studien visar på olika problemområden som kan uppstå under religionstimmarna i skolan. 
Informanterna beskriver religionskunskapsämnet bland annat som något som saknar ett djup 
och där framställningen av religioner är ”platt och tråkig”.  Kritik från informanterna mot 
islams negativa framställning av läroböcker och lärare stämmer överens med det Otterbeck 
och Samuelsson diskuterar i sina forskningar. Även föräldrars oro och misstänksamhet mot 
skolan och religionslektionerna är ett problemområde som både mina informanter diskuterar 
och de tidigare forskarna i sina böcker. Studien visar också på för och nackdelar med att 
religionskunskapen är icke-konfessionell. Fördelar rör sig bland annat om att alla religioner 
och livsåskådningar kommer till tals på ett ”rättvist” sätt och nackdelar kan vara att 
religionsutövningen ibland krockar med skolan. 
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1 Inledning	  

1.1 Introduktion	  
Föreställ dig en elev som kommer från en praktiserande muslimsk familj vars föräldrar inte 

bott i Sverige under en längre period. Fritiden ägnas mestadels åt religiösa aktiviteter såsom 

moskèbesök och konfessionell islamskundervisning. För denna person är islam inte endast en 

föreställning om en allsmäktig Gud utan även en livsstil som täcker livets alla aspekter. Vad 

händer i klassrummen under religionskunskapslektionerna när dessa religiösa elever får möta 

ett annat förhållningssätt till religion(er)?	  

Skolverket skriver inledningsvis att ”ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring 

främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskaplig” (Skolverket 2011, s. 

137). Ämnet ska behandla religioner och livsåskådningar samt etiska och existentiella frågor 

och dess betydelse för individers mening och tillhörighet (Skolverket 2011, s. 137). Det 

kanske inte är så förvånansvärt att vi i Sverige behandlar olika religioner och livsåskådningar 

med tanke på vårt mångkulturella och sekulariserade samhälle. Något som dock omdebatteras 

flitigt är det icke-konfessionella förhållningssätt vi har i Sverige. Mitt intresse ligger i att 

undersöka hur religiösa elever upplever detta förhållningssätt till religion(er). Personligen 

behöver jag bara titta på mina föräldrars ursprung, Mellanöstern, för att se att det icke-

konfessionella förhållningssättet till religion inte är det normativa överallt. I många delar av 

bland annat Mellanöstern har de ett konfessionellt och etnocentriskt förhållningssätt i skolorna 

och det kan då upplevas främmande för elever och föräldrar från andra delar av världen att vi 

har ett sådant förhållningssätt till religionsundervisningen (och undervisning överhuvudtaget) 

här i Sverige.  

Religionsundervisningen har dock inte alltid varit icke-konfessionell utan den har genomgått 

stora förändringar vilket jag kommer att redogöra för längre ner i uppsatsen. Syftet i dagens 

svenska skolor är inte att eleven ska skolas in i en specifik religion utan istället ska de själva 

på ett tvärvetenskapligt sätt lära sig om olika religioner och livsåskådningar.  

 

1.1 Bakgrund	  
Under tiden jag vikarierat på olika skolor har jag ibland stött på olika problemområden som 

rör muslimska religiösa elever och den svenska skolan. Självklart kan olika elever ha någon 
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form utav problematik oavsett bakgrund men just denna grupp utmärkte sig en aning på de 

skolor jag varit på. Ett återkommande problem som jag stött på är när det sitter ett gäng 

muslimska elever på religionskunskapen och kritiserar lärarens förhållningssätt eller 

läroböckernas presentation av Islam. I mina möten och samtal med olika muslimska elever 

från olika skolor har de bland annat berättat hur deras föräldrar varit kritiska till skolans 

presentation av religioner, främst islam men också hur dem själva känt sig kränkta eller 

utpekade för att dem är muslimer. 	  

Personligen är jag praktiserande kristen ortodox men kan ändå se en del likheter i hur vissa 

muslimer beskriver att religionstimmarna är annorlunda till den konfessionella 

religionsundervisning dem är vana vid utanför skolan. Detta ledde till ett intresse hos mig att 

undersöka denna fråga djupare och skriva en uppsats om ämnet. 

 

1.2 Avgränsningar	  
I min B-uppsats studerade jag vad olika religiösa elever med olika bakgrund hade för tankar 

och åsikter kring undervisningen i religionskunskap. I studien diskuterade jag det 

mångreligiösa klassrummet och vilka diskussioner som kan uppstå. Detta gjordes både mellan 

religiösa elever med olika bakgrund men även i diskussion med läraren som hade ett 

tvärvetenskapligt förhållningssätt gentemot samtliga religioner. I denna studie har jag gjort en 

avgränsning och kommer endast att fokusera på hur praktiserande muslimska ungdomar 

upplever och tänker kring den icke-konfessionella religionsundervisningen i skolan.  

 

1.3 Syfte	  och	  frågeställningar	  
Utifrån det jag stött på i min vardag i olika mångkulturella skolor har jag gjort en djupare 

undersökning i frågor som rör muslimska gymnasieelever och dess tankar och åsikter kring 

den icke-konfessionella religionsundervisningen i skolan. Genom att undersöka dessa frågor 

hoppas jag att jag kan bidra till att religionslärare får en djupare inblick i religiösa muslimers 

tyckande och tänkande kring religionskunskapen i skolan. För att förstå problemen på ett 

djupare plan har jag använt mig utav följande frågeställningar: 

• Vad tycker dessa 5 praktiserande muslimska gymnasieelever om 

religionsundervisningen i skolan?  
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Vidare kommer dessa underfrågor att undersökas:  

• Stämmer lärarens och läroböckernas presentation av religionerna överens med 

informanternas förståelse av religioner (främst deras egen: islam)? 

• Vilka förväntningar har informanterna på religionsundervisningen i skolan?  

• På vilket sätt upplever dessa fem muslimska gymnasieelever att det är bra respektive 

dåligt med ett icke-konfessionellt förhållningssätt i religionsundervisningen: Är det 

t.ex. bra att de får läsa om andra religioner? 

• Upplever dessa fem muslimska gymnasieelever att religionsundervisningen vinklas åt 

något särskilt håll beroende på lärarens religiösa ståndpunkt? 

 

1.4 Disposition	  
Detta inledande kapitlet ger läsaren en inblick i det ämnesområde som uppsatsen behandlar 

och vilka avgränsningar som gjorts för undersökningen. Därefter följer ett kapitel med 

bakgrund där läsaren får en djupare kunskap om ämnen som rör religionsundervisningens 

förändringsprocess, sekulariseringsprocessen, islams etablering i Sverige samt valda delar ur 

skolverkets läroplan.  I kapitel tre finns definitioner av två begrepp. 

Forskningsöversikten och den teoretisk ram jag använt är sammanvävda och i den delen 

redogör jag för ur vilka perspektiv min undersökning analyseras.  

Metodkapitlet beskriver hur jag har gått tillväga i min undersökning och varför jag valt just 

denna metod. Jag förklarar effekten av den metod jag valt samt redogör för en kort 

beskrivning av mina informanter.  

Den största delen av uppsatsen är resultat och analysdel. Där presenteras min undersökning 

samt analyseras med hjälp utav den valda teoretiska ramen.  

Kapitel sju består av avslutande diskussion där jag med tidigare studier som underlag fritt 

diskuterar undersökningen. Därefter följer ett kapitel med slutsatser och sedan ett kapitel med 

en sammanfattning. 

Slutligen avslutas uppsatsen med förslag till vidare forskning. 
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2 En	  bakgrund	  till	  religionsämnet	  
Nedan presenteras relevanta ämnen som ligger till underlag för att förstå undersökningens 

syfte och få en närmare inblick i uppsatsämnet.   

 

2.1 Religionsundervisningens	  utveckling	  i	  Sverige	  
Religionsundervisningen i Sverige har genomgått stora förändringar genom åren. Innan 1900-

talet var religionsundervisningen mer lik det Mellanöstern idag skulle kalla för normativt, 

nämligen ett konfessionellt och etnocentriskt förhållningssätt. År 1593 vid Uppsalamötet hade 

det lutherska enhetssamhället sin statpunkt då beslutet vid mötet innebar att den evangelisk-

lutherska kyrkan blev en statskyrka som medborgarna skulle tillhöra och det var vid denna 

tidsperiod som den protestantiska reformationen blev fullt genomförd i Sverige. Dess läror 

och riter skulle då gälla alla medborgare i landet (Alwall 1999, s. 143). 	  

Författaren Sven G Hartman beskriver folkskolan i Sverige som en religionsskola de första 75 

åren där han menar att religionsämnet var det ämne som tog störst plats. Kyrkan hade ett stort 

inflytande på både ledning och administration i skolan. Präster var överordnat folkskolans 

lärare trots att de saknade pedagogisk utbildning. Detta väckte så småningom motstånd bland 

religiösa och politiska folkrörelser och kritiken mot det kyrkliga inflytandet ökade (Hartman 

2000, s. 214-215).  

Hartman nämner fyra vändpunkter i förändringsprocessen för religionsundervisningen genom 

åren. Dessa vändpunkter sammanfattas följande: 

1) Årtiondena före 1883 års normalplan började man successivt gå ifrån det gamla 

undervisningssystem som innebar att varje hem hade en undervisningsplikt. Ansvaret 

överfördes istället till lärare och skola. Även religionsundervisningen, som tidigare 

betraktades som något inom den privata sfären, fick skola och lärare ansvar för.  

2) År 1919. Luthers katekes försvann och traditionen om att folkskolans konfessionella 

religionsundervisning som var bunden till Svenska Kyrkan bröts. Därmed gick skolan från 

konfessionell till icke-konfessionell undervisning i kristendom, vilket innebar att den 

enskilde eleven själv kunde ta ett ställningstagande i tron. 

3) År 1962 infördes objektivitetskravet i kristendomsundervisningen som innebar eleverna 

nu fick en saklig och allsidig undervisning om religion. 
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4) 1969 års läroplan innebar att man fick från stoffcentrerad undervisning till en mer 

elevcentrerad där livsfrågeorientering började spela en viktig roll. Nu skulle eleverna få 

anknyta till egna livserfarenheter och detta förhållningssätt är det vi håller oss till idag 

(Hartman 2000, s. 216).  

Ola Björlin skriver att religionskunskapsämnet under 1900-talet främst fick starkare ställning i 

två avseenden. Det första var att det blev obligatoriskt i grundskolan att delta på 

religionsundervisningen. Undantagsparagrafen plockades bort som innebar att elever med 

annan samfundstillhörighet hade rätten att utebli religionslektionen förutsatt att eleven ett 

intyg från respektive församling där det framgick att den enskilde eleven fick en konfessionell 

undervisning. Det andra var att religionskunskapen blev obligatoriskt i alla 

gymnasieutbildningar, även de yrkesinriktade (Björlin 2006, s. 32). 

 

2.2 Sekulariseringsprocessen	  i	  Sverige	  
Sekulariseringen har en central roll för utformningen av religionsundervisningen och 

förändringsprocessen. Definition av begreppet sekularisering ges utifrån Kristin von 

Brömssen (2003). 	  

Hon menar att begreppet haft olika definitioner under tidens gång men att det idag råder en 

enighet bland forskare om att sekulariseringsbegreppet ska innefattar en föreställning om 

”religion(er) och religiösa institutioners minskande betydelse, både i samhället och i 

medborgarnas medvetande” (von Brömssen 2003, s. 47). Allt sedan upplysningstiden har hög 

grad av sekulariseringen varit ett kännetecken för västvärlden (von Brömssen 2003, s. 46).  

Sverige räknas till ett av världens mest sekulariserade länder (von Brömssen 2003, s. 55). 

Detta behöver givetvis inte betyda att Sverige inte längre är intresserad av religiösa och 

existentiella frågor utan snarare att dessa religiösa frågor inte är lika bundna till det 

traditionella religiösa förhållningssätt som vi en gång hade i Sverige (von Brömssen 2003, s. 

55). Sekulariseringsprocessen kan ses som en konsekvens av bland annat vetenskapens 

frammarsch, samhällets modernisering, postmoderniteten samt ”försäljning” av Gud (von 

Brömssen 2003, s. 48). I Sverige har även privatiseringen av religion växt till väldigt starkt 

(von Brömssen 2003, s. 56). ”Religionen blir en ”individuellt vald och privat ”fritids-
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aktivitet”; dvs. en latent dimension i stället för en immanent samhällelig angelägenhet” (von 

Brömssen 2003, s. 49).   

I samband med att staten gick ur Svenska kyrkan år 2000 så blev det allt tydligare att Sverige 

gick mot ett mer sekulariserat samhälle1. Sekulariseringen innebar bland annat att individer 

själva skulle kunna avgöra och bestämma om de ville tillhöra något religiöst samfund eller 

delta i någon religiös utövning. Denna frihet att kunna välja innebar inte bara att man kunde ta 

sig ur statskyrkan (Svenska kyrkan) dvs. rätten från en religion, utan även rätten till en annan 

religion (Alwall 1999, s. 144-145).  

”Belonging without believing” dvs. tillhörigeten till kyrkan (Svenska kyrkan) utan tro har 

varit ett uttryck som använts för att beskriva svenskarnas religiösa inställning (von Brömssen 

2003, s. 56). Svenskens attityd till religion karaktäriseras av ett ”sökande efter trovärdiga och 

hållbara alternativ” (von Brömssen 2003, s. 56). Detta sökande och prövandet av olika 

tolkningar av livsfrågor rör sig oftast utanför det traditionella religiösa system som vi haft och 

fortfarande, i viss utsträckning har (von Brömssen 2003, s. 56). Religion tar sig alltså uttryck i 

nya och olika former och vi kan inte riktigt lägre ta på vad som är religion och inte tillhör 

kategorin religion.  

Trots Sverige och svenskarnas höggradiga sekularisering och avstånd från det traditionella 

religiösa ramar så finns det trots allt ännu en stor betydelse för just detta i vårt mångkulturella 

samhälle av olika grupper i samhället, främst av personer och/eller grupper med utländskt 

ursprung (von Brömssen 2003, s. 56). Olika religiösa och kulturella grupper har tagit med sig 

sina traditioner och kulturer från respektive hemland till Sverige där de än idag spelar en 

viktig och stor roll för dem. von Brömssen menar att religion emellertid brukar spela en 

viktigare och större roll bland utlandsfödda personer (2003, s. 65-57). Regeringens skrivelse 

om integrationspolitik för 2000-talet (2001/02:129) lägger vikt på detta och menar att 

”öppenhet, respekt gentemot andras religioner och trosuppfattningar än den egna följer 

naturligt av den i Sverige grundlagsfästa religionsfriheten”. Vidare står det med stöd av 

regeringsformen att ”etniska, språkliga och religiösa minoritets möjligheter att behålla och 

utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas” (von Brömssen 2003, s. 57). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 http://www.svenskakyrkan.se 
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2.3 Islams	  etablering	  och	  islamofobin	  i	  Sverige	  
I detta stycke görs en redogörelse för hur Islams etablering i Sverige har gått till samt hur den 

ser ut idag. Följande frågor besvaras; 	  

• Hur ser islams integrering samt segregering ut i samhället?  

• Har islamofobin och segregeringen någon koppling? 

Det svenska samhällets kontakt med muslimer delas in i två perioder, den första perioden 

representerar tiden före andra världskriget och den andra som var av större karaktär var efter 

andra världskriget på 1960-talet. Förklaringen på denna invandring var den bristande 

arbetskraft som Sverige hade. Muslimska män från bland annat länder som; Turkiet och 

Balkanhalvön strömmade in i Sverige för att arbeta (Svanberg, Westerlund 1999, s. 10). Vissa 

utav dem hade inga visioner om att stanna utan hade avsikter om att återvända till sina 

hemländer. De muslimer som blev kvar hämtade hit sina familjer. Mellan perioden 1967-69 

blev det svårare för invandrare att ta sig in i landet i samband med de nya reglerna som 

inskaffats. Reglerna innebar att utomnordiska medborgare var tvungna att skaffa sig 

uppehållstillstånd och arbetstillstånd innan invandringen skedde. I samband med den nya 

invandrarpolitik som rörde arbetskraftsinvandringen började en ny våg, runt 1970 förflytta sig 

in i landet men denna gång var det främst flyktingar och anhöriginvandring (Otterbeck 2000, 

s. 41).  

I samband med muslimernas invandring till Sverige så ökade behovet av etablering i 

samhället. Behovet av att få utöva sin religion och ha tillgång till olika muslimska 

institutioner växte (Gardell 2010, s. 8). Sveriges första nationella muslimska federation, 

”FIFS” (Förenade islamiska församlingar i Sverige) stiftades 1973 vilket var ett stort steg för 

muslimerna. Olika konflikter inom de muslimska grupperna ledde till att ytterligare ett 

förbund skapades, Svenska muslimska förbundet (SMUF) som var en utbrytning ur ”FIFS”. 

Två år senare etablerades även den nationella federationen ”Islamiska centerunionen”. Dessa 

tre federationer brukar beräknas ha haft ca 68.000 medlemmar tillsammans. I samband med 

att olika organisationer etablerades i det svenska samhället så började också arbetet att 

informera det svenska samhället om muslimer och försöken att motverka fördomar och 

missuppfattningar om islam att ta sin fart. FIFS och SMUF bildade tillsammans Sveriges 

Muslimska Råd (SMR) där de arbetade för att driva vidare förslagen om att bygga muslimska 
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friskolor, moskéer och för att hålla kontakt med den svenska myndigheten (Gardell 2010, s. 

9). 

”Att att vara muslim i det svenska samhället innebär att ta ställning och utmejsla en religiös 

identitet i en omgivning som har en liten förståelse för religiositet över huvud taget” 

(Svanberg, Westerlund 1999, s. 9) Kan detta betyda att muslimerna haft det svårt att 

integreras i det svenska samhället på grund av att landet blivit så sekulariserat? 

Religiositeten tar sig olika uttryck hos olika muslimer. En del skulle hävda att det svenska 

samhället motverkar etableringen av islam och att de möts av ett samhälle som är fientligt och 

oförstående medan andra menar att Sverige på många olika sätt motsvarar en islamisk 

mönsterbild (Svanberg, Westerlund 1999, s. 10). Det råder dock inget tvivel om att finns olika 

problem som kan uppstå i samband med muslimers religionsutövning i Sverige. Det kan bland 

annat röra sig om brist på materiella resurser som visar på att många religiösa grupper ännu 

inte har ändamålsenliga lokaler att samlas i för sitt religiösa liv (Alwall 1999, s. 146). Vidare 

kan olika problemområden röra sig om ledighet från skola och jobb för att fira religiösa 

högtider eller för att delta på fredagsbönen i moskén. Även det svenska förbudet mot den 

speciella slaktmetod (halal-slakt) eller/och brist på lämplig begravningsplats skapar problem. 

Dock är detta något som inte alla muslimer berörs utav. Det mest kännbara problem som 

råder, bortsett från dessa konkreta är utsattheten som bland annat muslimer får utstå. Många 

muslimer (och invandrargrupper överlag) möter fientliga attityder från samhället. 

Diskriminering, hög arbetslöshet, samt segregation på bostadsmarknaden och i skolan är 

vanliga förekommande problem som råder i det svenska samhället (Alwall 1999, s. 146). 

Utvecklingen för islam i Sverige är oviss men bara det faktum att böneutrop har börjat 

diskuteras i vissa kommuner av politiker tyder på en viss utveckling mot en större integrering 

för muslimer i det svenska samhället2.   

Nationalencyklopedins definition av islamofobi lyder enligt följande:   

islamofobi´, rädsla för islam, överdrivna föreställningar om att islam är en religion som 

leder till negativa beteenden och att muslimers närvaro i ett samhälle utgör en fara.3 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 http://www.dn.se 

3 http://www.ne.se	  
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Islamofobin bygger främst på rädsla och fördomar om islam och muslimer som skapats 

genom uppdelningar där islam och muslimer ses som något främmande ifrån det som 

uppfattas västerländskt. Islamofobiska uppfattningar bygger ofta på kunskap som främst är 

förmedlad via media snarare än personliga erfarenheter (Ouis, Roald 2003, s. 25). Svanberg 

och Westerlund (1999) menar att bilden av att muslimer har en konflikt med samhället inte 

handlar så mycket om muslimerna själva utan att det istället är andra krafter som bidrar till en 

negativ bild av islam. Dessa krafter, förutom högerpopulister eller nynazister pekar på en del 

opinionsbildare och forskare som sysslar med invandrarfrågor (Svanberg, Westerlund 1999, s. 

11). Gemensamt för dessa islambilder är att det framställer islam som något främmande och 

väsentligt skilt från den svenska, europeiska och/eller västerländska kulturen. Diskussionerna 

kring muslimernas tillvaro i Sverige har väldigt ofta präglats av känslor och stereotyper än 

kunskap och inlevelse vilket har ökat de klyftor som redan finns i samhället och bidragit till 

ännu en segregering (Svanberg, Westerlund 1999, s. 11). 

 

2.4 Läroplan,	  examensmål	  och	  gymnasiegemensamma	  ämnen	  för	  
gymnasiesskolan	  2011	  

För att vidare kunna diskutera och analysera muslimska gymnasieelevers tankar kring 

religionsundervisningen i den icke-konfessionella kommer en redogörelse för skolverkets 

läroplan och dess riktlinjer för både värdegrunden och religionskunskap. Läroplanen inleds 

följande med värdegrunden:  

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbild-
ningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Undervis-
ningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Var och en som verkar 
inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för 
vår gemensamma miljö. 
Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de 
värden som utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik 
som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom indi-
videns fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen 
ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 
egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 
frihet. (Skolverket 2011, s. 5). 
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Det framgår tydligt att demokrati är skolans grundläggande värde. Stycket berör viktiga 

värden och begrepp som: människans okränkbarhet, frihet, integritet, jämställdhet och 

tolerans. Det är skolans ansvar att fostra och främja detta mellan eleverna. Detta bör inte vara 

ett problemområde för skolan och dess förhållande till muslimska elever (eller elever 

överhuvudtaget). Dock är det inte alltid lätt för lärare att veta exakt vad den enskilde 

individen känner sig kränkt utav eller var gränsen går för att överskrida individens integritet. 

Ragnar Eliasson, chef för Skolverkets utbildningsavdelning diskuterar i artikeln ”Religiösa 

inslag i den icke- konfessionella skolan  – var går gränsen?” (2008) hur skolan ser på gränsen 

mellan konfessionell och icke-konfessionell undervisning. I artikeln skriver han att lärare kan 

göra intrång hos elevers integritet genom att elever utsätts för någon påverkan från skolan där 

de får utlämna sin eventuellt personliga tro eller ge uttryck för den på något sätt eller kanske 

till och med för någon annan. Exempel på detta kan vara genom meditation under lektionstid 

eller skolavslutningar med lovsång av psalmer i kyrkan (Osbeck 2008, s. 6-7). 

 

Det framgår även att skolan ska erhålla en etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism. Detta har varit en intensiv debatt i media och riksdag och kritiker 

menar bland annat att det inte är lämpligt att knyta den allmänna värdegrunden i skolan till en 

speciell tradition (Hartman 1994, s. 19).  

 

Läroplanen ger uttryck för att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Men hur är den 

icke-konfessionell om den ger uttryck för etik som förvaltas av kristen tradition? Ställer sig 

muslimska elever eller deras föräldrar kritiskt till detta? Vidare står följande angående  

saklighet och allsidighet i undervisningen i läroplanen: 

 
Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska 
framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. 
Undervisningen ska vara saklig och allsidig. När värderingar redovisas, ska det alltid 
klart framgå vem det är som står för dem. 
 
Alla som verkar i skolan ska alltid hävda de grundläggande värden som anges i 
skollagen och i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dem 
(Skolverket 2011, s. 6).   

 

Skolan ska alltså vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra eleverna att bära fram 

dem, samtidigt ska all storts undervisning, inte bara undervisning i ämnet religion, vara 

allsidig och saklig, så att det tydligt framgår vem eller vad det är som står för dem. 
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Nedan har jag refererat till läroplanens riktlinjer för ämnet religionskunskap för 

gymnasieelever. Jag kommer att återgå för diskussion kring detta i resultat och analysdel 

senare i uppsatsen. 

 

2.5 Religionskunskap	  
Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen 
men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskåd-
ningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och 
förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens 
betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet. 

 

Ämnets syfte  

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar 
och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och 
olika tolkningar när det gäller dessa. Kunskaper om samt förståelse för kristendomen 
och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund 
som ligger till grund för det svenska samhället. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt 
i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och 
människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå 
och leva i ett samhälle präglat av mångfald. Eleverna ska ges möjlighet att diskutera hur 
relationen mellan religion och vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel 
beträffande frågor om skapelse och evolution. 
Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors mo-
raliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska ges 
möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och 
trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka 
och leva. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera hur 
religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk 
bakgrund. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, 
kritiskt granska källor, diskutera och argumentera (Skolverket 2011, s. 137). 
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3 Definitioner	  av	  begrepp	  
För att läsaren ska kunna få en inblick i vilka personer jag syftar på när jag skriver om 

praktiserande muslimer så tänkte redogöra för begreppet ”muslim” och visa på vilken 

definition jag kommer att utgå ifrån i min undersökning. Jag kommer också att redogöra för 

begreppet icke-konfessionell och beskriva i vilket syfte vi har det i den svenska skolan.  

 

3.1 Muslim	  
”Muslim är den som accepterar islam som sin tro, dvs. först och främst innehållet i 
Koranen, som är absolut normerande men även innehållet i sunna (sed), 
traditionssamlingar som beskriver hur profeten Muhammed betedde sig i olika 
situationer. Muhammeds uppfattning och beteende utgör det perfekta föredömet för hur 
ett liv skall levas enligt islam” (Samuelsson 199, s. 9). 

Detta blir dock problematiskt då det finns olika uppfattningar om hur Koranen ska tolkas och 

vilka regler som ska följas. Det finns muslimska grupper som tar avstånd ifrån fasta 

regelsystem och istället menar att det viktigaste är den inre Gudstron varje enskild individ har. 

En del muslimer skiljer inte på religiösa frågor, det profana, religion och politik och inte 

heller andligt och världsligt utan ser istället islam som en grund för hela dess världsbild 

(Otterbeck 2000, s. 38). Det är de sistnämnda jag har valt att beröra i min studie. Termen 

”praktiserande” har tillskrivits och med dem menar jag de muslimer som praktiserar islam 

som deras livsstil. 

De muslimska elever som ingår i min uppsats tillhör alla den största gruppen bland islams 

anhängare: sunni-muslimer. Denna grupp muslimer utgör ca 90% av den muslimska 

befolkningen i världen och den näst största gruppen är shi’a-muslimer (Otterbeck 2000, s. 39). 

Längre ner under rubriken ”deltagare” kommer jag att ge en kort beskrivning av 

informanterna som jag intervjuat så att läsaren får sig en bild utav vilka dessa ”praktiserande 

muslimer” är och på vilket sätt de praktiserar sin religion. 
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3.2 Icke-‐konfessionell	  undervisning	  
Jag använder mig utav Ola Björlins kapitel ”Att göra skillnad. Undervisning om tros- och 

värdedissonanser” i boken Den mångtydiga skolan för att beskriva det icke-konfessionella 

förhållningssätt vi har i Sverige. 	  

Sverige har en obligatorisk icke-konfessionell undervisningsform som innebär att alla elever, 

oavsett tro eller bakgrund, ska undervisas tillsammans i klassrummet och undervisningen ska 

”objetivt göra reda för de dominerande synsätten utan att utgå från ett visst synsätt” (Björlin 

2006, s. 28). Den tyske religionsdidaktikern Peter Schreiner urskiljer undervisningen på tre 

olika sätt: 1) Education into religion. 2) Education about religion. 3) Education from religion. 

I Sverige har vi det andra förhållningsättet: education about religion där bland annat 

religionskunskapens undervisningssyfte är att lära sig om religionerna (Björlin 2006, s. 28). 

Tanken är alltså att skolan ska arbeta utifrån ett deskriptivt förhållningssätt (Björlin 2006, s. 

29) där undervisningen ska vara allsidig och saklig.  
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4 Forskningsöversikt	  och	  teoretisk	  ram	  
För att analysera mitt material och besvara min frågeställning som rör muslimska 

gymnasieelevers tankar och åsikter kring undervisningen i religionskunskap kommer jag att 

utgå ifrån två forskare som tidigare berört detta ämne med muslimer och mötet med den 

svenska skolan. Detta för att titta på vad tidigare forskningar säger om ämnet som kommer 

presenteras i undersökningen. Finns det några likheter och paralleller?	  

En utav de framstående islamforskarna jag kommer att behandla i min undersökning och 

analysdel är Jonas Otterbeck (2000) som skrivit boken Islam, muslimer och svensk skola där 

han beskriver unga muslimers tillstånd i den svenska skolan. Otterbeck tar upp allt från 

religionsundervisningen till skolmaten, idrotten, religionsutövandet i skolan och förhållandet 

mellan lärare och föräldrar. Otterbeck behandlar även ämnet i boken Blågul Islam – muslimer 

i Sverige red. av Ingvar Svanberg och David Westerlund (1999) under kapitlet Skolan, islam 

och muslimer. 

Den andra islamforskaren som jag kommer att utgå ifrån är Jan Samuelssons (1999) bok 

Muslimers möte med svensk sjukvård och skola. I boken beskriver Samuelsson hur islam 

påverkar muslimerna att förhålla sig till olika institutioner, bland annat den svenska skolan.  

Liksom Otterbeck tar Samuelsson upp olika problemområden som kan uppstå i samband med 

mötet med den svenska skolan.  

Ola Björlins (2006) kapitel Undervisning om tro och värdedissonanser i boken Den 

mångtydiga skolan. Utbildning i det postmoderna samhället används för att titta på lärarens 

förhållningssätt i det mångkulturella klassrummet. Björlin tar upp observationer av olika 

problemområden men också möjliga lösningar vilket jag kommer att presentera i analysdelen. 

Jag har inte som avsikt att ge en fyllig beskrivning av författarna eller en helhet av innehållet i 

böckerna utan endast vissa tankegångar och teorier till mitt eget ändamål. 

Anledningen till att jag valde just Samuelsson (1999) och Otterbeck (2000, 1999) som 

utgångspunkt i min analysdel av undersökningen är för att de behandlar samma ”sorts” 

muslimer i sina undersökningar (Samuelsson 1999, s. 7, Otterbeck 2000, s. 38). Det vill säga 

praktiserande muslimer som har islam som livsstil. 

Analysen i min undersökning kommer alltså utgå från valda delar ur dessa källor: 
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• Jonas Otterbecks bok Islam, muslimer och den svenska skolan (2000) och hans kapitel 

om Skolan, islam och muslimer i boken Blågul Islam? Muslimer i Sverige (1999, s. 

157-174) 

• Jan Samuelssons bok om Muslimers möte med svensk sjukvård och skola (1999) 

• Läroplanen 2011 för religionskunskapsämnet 
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5 Metod	  

5.1 Intervjumetod	  
Steinar Kvale inleder sitt arbete om forskningsintervjun med följande ”Om man vill veta hur 

människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” (Kvale 1997, s. 9). 

Denscombe styrker detta och menar att när det kommer till att få insikt i människors åsikter, 

uppfattningar, erfarenheter eller känslor är intervjuer en effektiv metod (2009, s. 232). Denna 

studie har utgått från intervjuer med ett kvantitativt angreppssätt. Intervjuerna har varit en 

kombination av semistrukturerade och ostrukturerade. Semistrukturerad intervju innebär att 

intervjuaren har ämnen som ska behandlas och diskuteras men är flexibel och ger informanten 

utrymme att utveckla sina idéer och prata kring dem. Ostrukturerade intervjuer ger ännu mer 

utrymme till informanten och intervjuaren ingriper väldigt lite i intervjuprocessen 

(Denscombe 2009, s. 234-235).  

Ett alternativ för att besvara min frågeställning om vad de muslimska eleverna tycker om 

religionskunskapen skulle kunna vara att genomföra en enkätundersökning där jag når ett 

större urval. Detta skulle dock inte ge samma djup i svaren och känslor och tankar är svårt att 

fånga upp med enkätfrågor. 

 

5.2 Personligaintervjuer	  och	  gruppintervjuer	  
Den personliga intervjun är en blandning av semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer 

och förutsätter endast ett möte mellan forskare och informant (Denscombe 2009, s. 234). 

Gruppintervjuer valdes för att få igång en djupare diskussion i ämnet och ett utbyte av tankar 

och åsikter bland deltagarna. Denscombe skriver att ”ett sätt att betrakta gruppintervjun är att 

poängtera ”gruppkaraktären” i interaktionen under en intervju” (2009, s. 236). Med detta 

menar han att gruppen kan ses som en helhet istället för enskilda individer men vid 

gruppintervjun har mina informanter fått svara enskilt och inte som en representant i gruppen. 

Anledningen till att jag använde denna metod var för att få en större variation av utbytet av 

erfarenheter och åsikter. 	  

Descombe nämner fokusgrupper som ett alternativ där man samlar en grupp människor för att 

diskutera något ämne de har gemensamt eller för att få höra på olika människors tankar och 

idèer om något specifikt (2009, s. 237). Informanterna ges ett väldigt stort utrymme att 
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påverka diskussionerna och talar med varandra istället för med intervjuaren. Intervjuaren ska 

snarare hjälpa gruppen än att leda den i detta fall (Denscombe 2009, s. 239). Anledningen till 

att fokusgrupper inte valdes var för att jag ville ha en kontroll i vilka frågor som skulle 

besvaras samt ordningsföljden under intervjun.  

 

5.3 Intervjueffekt	  
Olika undersökningar som gjorts visar att människor svarar olika beroende på vem 

intervjuaren är (Denscombe 2009, s. 244). Ålder, genus, klass, hierarkisk ordning och 

deltagarnas erfarenheter som sociala faktorer kan påverka intervjun på många olika sätt (von 

Brömssen 2003, s. 110). Dock är det inte identiteten i sig som påverkar intervjun utan vad 

forskarens identitet betyder för informanten. Forskarens identitet spelar roll i valet av ämne 

som diskuteras. Den ärlighet och fyllighet som informanten ger påverkas av forskarens 

identitet, särskilt när det diskuteras lite känsligare ämnen (von Brömssen 2003, s. 245), som 

religion i detta fall. Informanten kan också av olika skäl svara på det sätt som personen i fråga 

tror att den som intervjuar förväntar sig (Denscombe 2003, s. 245, Von Brömssen 2003, s. 

110-111). Det kan leda till att datakvaliteten blir lidande. Därför har en medveten ställning 

varit viktig vid intervjutillfällena. Vissa personliga kännetecken går dock inte att undgå, som 

t.ex. vårt kön, ålder, etniska ursprung, brytning och yrkesstatus men att som forskare ändå inte 

försöka ta över med sitt ”jag” utan vara lyhörd, punktlig och ”neutral” är viktiga element 

(Denscombe 2003, s. 245). Jag vet inte huruvida mitt yttre kan ha påverkat intervjuernas svar 

eftersom jag inte sällan misstagits för att vara muslim. Descombe rekommenderar att man 

presenterar sig själv på ett sätt som inte stöter bort eller förargar den intervjuade (2009, s. 

246).  

 

5.4 Genomförandet	  
Samtliga intervjuer ägde rum på Södertörns Högskola i ett grupprum måndagen den 02/11/12. 

Jag bokade in olika tider så att jag kunde ta emot informanterna i olika omgångar. Val av plats 

var ett gemensamt beslut tillsammans med informanterna. De personliga intervjuerna och 

gruppintervjun inleddes med öppna frågor där varje deltagare fick berätta kort om sig själv 

och sin religiösa praktik i vardagen. Därefter ställdes de övriga frågorna och då fick varje 

enskild person möjlighet att diskutera frågan. Denscombe nämner att det är viktigt att det 
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finns ett förtroende bland intervjupersonerna som ska sitta tillsammans och diskutera (2003, s. 

243). Jag kunde känna att miljön var väldigt avslappnad och informanterna kände sig trygga 

med varandra och talade öppet. Detta kan bero på att de känner varandra sedan tidigare och 

var goda vänner.  

 

5.5 Urval	  
Det var problematiskt att finna deltagare till intervjuerna, detta eftersom jag sökte 

praktiserande muslimska gymnasieelever som dessutom läser eller har läst religionskunskap. 

För att finna mina informanter gick jag först via en muslimsk vän som hänvisade mig vidare 

till personer hon trodde kunde vara relevanta för min undersökning. Mitt urval av deltagare 

var medvetet eftersom jag sökte de informanter som kunde ge mest värdefull data. Detta 

kallas för ett subjektivt urval och innebär att urvalet ”handplockas” för att forskaren redan har 

en viss kännedom om de människor som ska undersökas (Denscombe 2009, s. 37). Några av 

dem jag kom i kontakt med hade inte börjat läsa religionskunskap ännu. Jag hade dock inga 

krav på om det var tjejer eller killar, vilken muslimsk grupp de tillhörde eller vilka skolor de 

kom ifrån, så länge de var icke-konfessionella skolor.  

De informanter jag hade blivit tipsad om via min vän, kontaktade jag via Facebook och skrev 

en kort beskrivning av vad undersökningen gick ut på. Vissa var villiga att delta och hade en 

väldigt positiv respons till mitt ämne och ansåg att de hade något att tillföra denna 

undersökning. Av dem som tackade nej var den främsta anledningen att de ännu inte börjat 

läsa religionskunskap på gymnasiet och några andra medgav att de saknade tid för att 

medverka. Fyra informanter stod på listan till och börja med men urvalet växte genom att 

informanterna föreslog andra personer som de ansåg kunde vara relevanta för min 

undersökning. Denna urvalsmetod kallas för snöbollsurval då urvalet växer i samband med 

personer som är med föreslår andra som är lämpliga att ingå i urvalet (Denscombe 2009, s. 

38). Jag intervjuade sammanlagt fem personer. Tre tjejer och två killar. 

 

5.6 Transkribering	  
Intervjuerna spelades in och transkriberades men endast specifika valda delar användes i 

uppsatsen, detta för att endast dessa delar varit relevanta för uppsatsen. Denscombe skriver att 
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deltagarna kan känna sig hämmade av tanken att de ska bli inspelade på band men att de efter 

en kort stund brukar de bli avslappnade (2009, s. 259) Att endast föra anteckningar under 

intervjun medför en stor risk till att datasamlingen blir bristfällig och därmed kan även 

resultatet bli mindre givande därför var det inte ett alternativ för mig.  

 

5.7 Validitet	  och	  representativitet	  
Att varje individ är påverkad av olika faktorer som påverkar individens svar har jag haft i 

åtanke under i min undersökning. Det är väldigt svårt att avgöra huruvida något stämmer eller 

ej när det handlar om människors erfarenhet, uppfattning och känslor (Denscombe 2009, s. 

265). Validiteten påverkas av att undersökningen berör en väldigt liten grupp, närmare 

bestämt fem gymnasieelever och därmed är jag försiktig med att generalisera med tanke på att 

det finns många andra röster som saknas. Fler intervjutillfällen med ett antal fler 

gymnasieelever hade skapat ett bättre underlag av data till min undersökning vilket i sin tur 

hade ökat undersökningens validitet. Det finns också en avsaknad av röster från de personer 

och system som kritiseras i undersökningen. Därför blir min undersökning endast 

representativ för de få individer som ingår i studien. En annan aspekt som validiteten påverkas 

av är att jag pga. tidsbrist inte haft möjlighet att kombinera intervjuerna med observation på 

religionskunskapslektioner vilket antagligen hade varit fruktbart för resultatdelen i min 

undersökning. 
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5.8 Deltagare	  
Deltagarna garanterades anonymitet och därför har vi gemensamt kommit överens om 

informanternas fingerade namn. 

Namn, Kön Ålder Etnicitet Religiös 

praktisering 

Övrigt 

Yasmin, tjej 18 år Kurd från Turkiet Ber varje dag. Går 

på fredagsböner i 

den mån hon kan. 

Deltar på 

föreläsningar en 

gång i veckan i 

moskèn. 

Praktiserande sedan 

ett år tillbaka. Bar 

slöja i samband 

med det. 

Jamila, tjej 18 år Halvtunisier, halv 

svensk 

Ber varje dag. Går 

på fredagsböner i 

den mån hon kan. 

Deltar på 

föreläsningar en 

gång i veckan i 

moskèn. 

Slöja sedan 3 år 

sedan. Läser 

islamiska skrifter -  

Hadither. 

 

Assia, tjej 18 år Marockan Ber varje dag. Går 

på fredagsböner i 

den mån hon kan. 

Deltar på 

föreläsningar en 

gång i veckan i 

moskèn. 

Praktiserande sedan 

år tillbaka. Bär slöja 

i samband med det. 

Samma dag som 

Yasmin. 

Yones, kille 18 år Marockan Ber när tillfället ges 

vid angivna 

bönetider. 

Fredagsbön en gång 

i månaden. Deltar 

på föreläsningar 

någon gång i 

månaden. 

Praktiserande sedan 

födseln. Kommer 

från en starkt 

troende familj. 
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Oktay, kille 18 år Turk Ber när tillfället ges 

vid angivna 

bönetider. 

Fredagsbön en gång 

i månaden. Deltar 

på föreläsningar en 

gång i månaden. 

Praktiserande sedan 

födseln.  

 

 

6 Resultat	  och	  analys	  
Den första intervjun som genomfördes var gruppintervjun som bestod av tre tjejer i 18-

årsålder. I denna uppsats presenteras de om Yasmin, Jamila och Assia och går alla i årskurs 

tre på Gymnasiet. Yasmin och Jamila går i samma klass på en skola söder om Stockholm. 

Assia gick på den gymnasieskolan i ett år innan hon bytte till en annan gymnasieskola lite 

längre bort. Intervjun gick till så att jag ställde en fråga och sedan fick den som kände sig 

manad att svara börja och sedan när hon talat klart kunde någon annan hoppa in och ge sin 

åsikt eller bara inflika och hålla med föregående talare.  

De personliga intervjuernas svar har vävts in tillsammans med gruppintervjuernas svar. Dock 

kommer det tydligt att redogöras för vem det är som säger vad. De personliga intervjuerna 

bestod av Yones och Oktay 18 år. Killarna går i samma skola men olika klasser.  

 

6.1 1)	  Vad	  tycker	  eleverna	  om	  religionsundervisningen	  i	  skolan?	  
Jamila inledde samtalet i gruppintervjun med att beskriva religionskunskapen som väldigt 

enkel och faktabaserad. Hon menade att det som togs upp ofta var sådant som hon redan 

visste om. 

Jamila:  Religionskunskapen är faktiskt ganska tråkig. Asså jag älskar religion 
egentligen men i skolan är det på ett annat sätt. Asså den är typ platt, och 
tråkig. 
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Yasmin som går i samma klass som Yasmin fyllde ut detta och påpekade att det även fanns en 

del som utelämnades i religionsundervisningen. Yasmin menade att det som diskuteras är 

grundläggande fakta som saknar ett djup samt att många intressanta aspekter förbises. 

Ett exempel som Yasmin tog upp var att hennes religionslärare vid ett tillfälle nämnt att 

Muhammed hade flera fruar men utelämnade att berätta något om fruarna. Varför hade 

profeten flera fruar? Var det normalt på den tiden? Vilka var dessa fruar? Yasmin avslutar 

med påpeka att detta undervisningssätt leder till en ovisshet hos elever och att de får en 

felaktig bild av islam. Hon syftade på att många i hennes klass hade diskuterat, och även 

skämtat om detta efter lektionen och tyckt att det var väldigt konstigt att Muhammed hade fler 

än en fru. Yasmin menade att en föreställning om att muslimska män uppmanas att ha flera 

fruar skapas utan någon bakomliggande fakta till ämnet. Samtliga under gruppintervjun 

instämde på Yasmins reflektioner och menade att detta var en brist i undervisningen och 

kunde vara en anledning till att många bär på fördomar om islam. 

Även Assia pekade på att betydelsefulla aspekter kunde utelämnas i undervisningen.  

Assia: Om vi pratar om sånna här lite känsliga saker, som kanske är lite främmande för dem 
som inte är muslimer så gör det att folk får mer förståelse, asså att de respekterar oss 
muslimer. Fast bara om rätt bild ges såklart. Jag tycker det är viktigt att läraren nämner 
sånt som icke-muslimer har fördomar om och pratar om dem sakerna och låter oss 
diskutera dem. Det är klart att typ alla kommer ha fel uppfattning om sånt muslimer står 
för om vi inte pratar om dem sakerna och inte diskuterar dem sakerna öppet.  

Oktay tyckte att religionskunskapen var relativt tråkig i jämförelse med den 

religionsundervisningen han får i moskèn.  

Oktay:  När man pratar om religioner i klassrummet så är det inte lika öppet som i Moskèn. 
Läraren berättar lite kort om varje religion och så lär man sig lite fakta om årtal, namn 
och sånt där tråkigt. Man lär sig inte om intressanta saker, typ om religionens riktiga 
kärna utan det är som att vi pratar om ett föremål som ska beskrivas lite och sånt. 

Oktay berättade vidare att religionskunskapsämnet är väldigt sakligt och lärare försöker vara 

så neutrala som möjligt då de ska framställa någon religion. Oktay menade att lärarna verkade 

vara rädda för att inta ett förhållningssätt till religionerna som skulle få eleverna att misstänka 

att de försökte predika om någon religion eller där de gav någon religion extra positivt 

utrymme.  

Oktay: Religionslärare är så försiktiga, de vill inte prata om religionerna på ett sätt som skulle 
få oss att tänka ”shit hon försöker konvertera oss” men kom igen om vi är 70% 
muslimer eller kristna i klassen så kan man faktiskt prata om religioner med lite 
inlevelse för vi är bekanta med religioner. Men dem verkar rädda. Lärarna alltså. 
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Yones hade liknande åsikter med övriga deltagare och menade att 

religionskunskapslektionerna ofta var faktabaserade och grundliga. Vidare diskuterade Yones 

att läraren kunde liva upp lektionerna och ta upp lite fler intressanta perspektiv och låta 

eleverna få bekanta sig med religiositet på ett annat sätt. Ett exempel var att han tyckte att 

man kunde hämta religiösa människor, som präster eller imamer som skulle få berätta 

religionen utifrån deras perspektiv. Det skulle göra undervisningen mer levande, menade 

Yones.  

Samtliga informanter från gruppintervjun och de personliga intervjuerna var eniga om att 

religionskunskapen i skolan borde göras mer levande och vara mer djupgående samt beröra 

religiös praxis. Det hade en uppfattning om att ämnet var relativt platt och saknade ett djup. 

I religionskunskapsämnets syfte i Lgy11 står det att reflektioner och analyser av människors 

olika värderingar och trosföreställningar ska utveckla elevernas respekt och förståelse för 

olika sätt att leva och tänka (LGy 2011, s. 137). Detta skulle kunna användas i syfte att gå lite 

djupare i aktuella ämnen, som exempelvis i frågan om Muhammeds fruar och därmed låta 

eleverna reflektera och analysera kring islams ställning till denna fråga utifrån olika 

perspektiv vilket kan leda till att eleverna skapar en förståelse kring muslimers sätt att förhålla 

sig till detta som rör värderingar och ett sätt att leva samt tänka som kan vara främmande för 

många elever. 

Björlin diskuterar frågan huruvida religionsundervisningen förhåller sig till bland annat 

mångfalden i klassrummen. Björlin menar att huvudsyftet med undervisningen är arbeta 

utifrån ett deskriptivt förhållningssätt där lärarens roll blir att försöka se på ”den Andre” från 

ett ”ovan eller utanför” perspektiv. Detta sätt att förhålla sig till undervisningen kan leda till 

en hög grad av objektifiering av den Andres tro och därmed även den Andre (Björlin 2006, s. 

29). Det kan vara en anledning till att elever med religiös bakgrund ibland uppfattar 

religionsämnet som ”platt” eller ”sakligt” och att de även uppfattar läraren som ”försiktig” i 

presentationen av religioner.  

 

6.2 2)	  Hur	  upplever	  eleverna	  att	  religionerna	  och	  främst	  islam,	  blir	  
presenterad	  av	  lärare	  och	  läroböcker?	  

Samtliga i gruppintervjun menade att islam blir presenterad på rätt sätt när det gällde 

grundläggande fakta (årtal, namn, olika händelseförlopp, trosbekännelsen och de fem 
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pelarna). Men de tillägger att det i vissa fall fick uppleva en annan sida av religionen, som 

ofta var påverkad av media. 

Assia berättade om en lärare som hade lagt upp en bild på en kvinna i burka när de talade om 

kvinnor och män inom de olika världsreligionerna. Eleverna skulle diskutera kvinnan och 

mannens roll i religioner och Assia menade att det var självklart att alla elever i klassrummet 

skulle koppla den kvinnan på bilden till förtryck och utsatthet, för det är den bilden media ger 

ut. Både Jamila och Yasmin höll med om att media har ett inflytande på islams presentation i 

skolan.  

Jamila: Ibland känns det som att lärare saknar kunskap om religioner. Speciellt när de bara 
utgår från läroböckerna och det dem fått reda på via media. Asså hur kan man tro på det 
TV säger? Och vilka är de som skriver läroböckerna? Är de muslimer som skriver om 
islam eller är de typ en vanlig person? Ofta man skulle gå till en hindu och ställa frågor 
om islam. Då går man ju till en muslim. Samma sak borde det vara med böckerna och 
det lärarna säger, så man verkligen vet att de säger rätt.  

Yasmin instämde och berättade att det oftast är islam som blir presenterat på ett snedvridet 

sätt i jämförelse med de andra världsreligionerna. Samtliga tre informanter i gruppintervjun 

nämnde att de andra religionerna blir presenterade på ett mer ”milt” och ”rättvist” sätt.  

Kvinnofrågan inom islam är ett återkommande debatterat och i vissa fall till och med känsligt 

ämne. Otterbeck skriver att massmedia och läroböcker ofta ger en bild av islam som 

kvinnofientlig. Det kan innebära att framställningar av religionen där det skulle vara tillåtet 

med kvinnomisshandel, inspärrade kvinnor i hemmet och männens högre position är vanliga. 

Han menar vidare att det är svårt att uttala sig om en enhetlig bild av kvinnans position inom 

islam eftersom religionsutövandet skiljer sig markant runt om i världen (Otterbeck 2000, s. 

68).	  

I Skolverkets läroplan Lgy11 för religionskunskapen nämns det att eleverna ska få möjlighet 

att analysera och värdera hur religion kan förhålla sig till bland annat kön och etnicitet (Lgy11 

2011, s. 137). Ett alternativ är att ge olika perspektiv på kvinnosynen beroende på kultur, 

lokala seder, moderniseringsprocesser samt olika tider och platser för islam. Detta kan skapa 

olika perspektiv i frågan. 

Yasmin berättade under gruppintervjun att hon ibland kunde bli upprörd över hur läraren 

väljer att presentera islam. Bilden var inte sällan negativ och hon fick känslan av att läraren 

såg islam och muslimer som ett hot.  
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Yasmin: Ibland får jag lust att bara säga ”öö ursäkta du säger fel, det där är inte alls något som vi 
muslimer tror på eller gör” men då kommer alla bara tro att mitt syfte bara är att 
försvara islam och det orkar jag inte med. För att.. vi vill inte bara försvara oss hela 
tiden, det kan misstolkas, eller folk kan tro att vi kanske döljer något eller är 
hjärntvättade, för de har redan en negativ bild av islam, de går ju typ inte att ändra på 
det för media har tagit över. 

Yasmin gav ett exempel på detta när hon läst en lärobok om en grupp muslimer som slog sig 

själva blodiga under högtiden ”Ashura”. Detta ledde till att hon tog illa upp eftersom det fick 

muslimer att framstå som våldsbenägna. Ashura är en shiitiskhögtid som rör en liten grupp 

shi’a muslimer som plågar sig själva blodigt i Kerbala, söder om Bagdad, till minne av 

imamen Hussein som blev mördad för över 1300 år. Yasmin tyckte att syftet med högtiden 

och vilka den berörde inte klargjordes på ett rättvist sätt för de övriga eleverna och läraren 

hänvisade endast till läroboken och bad dem att läsa på. Yasmin var missnöjd över situationen 

eftersom hon antog att de som inte själva var muslimer eller hade kunskap om islam skulle tro 

att dessa ”blodiga” handlingar rörde alla muslimer. 

En lärares förhållningssätt till dissonanta områden i undervisningen kan vara en aning 

komplicerat. Vad är rätt och val är fel i detta sammanhang? Björlin (2006) tar upp konkreta 

exempel på när dissonans i klassrummet förekommer och nedan presenteras ett utav dem. 

Detta exempel tar sin utgångspunkt i olika förhållningssätt hos läraren till manlig omskärelse i 

judendom och islam.  

Ett förhållningssätt från läraren perspektiv är att den försvarar omskärelsen, för att skapa 

förståelse bland eleverna och ökad acceptans där motiveringen tar sin utgångspunkt i 

religionsfriheten. De menar att sedvänjan har förankring i religionerna och understryker att 

det handlar om ett relativt oskyldigt ingrepp. Ett annat förhållningssätt är att läraren intar en 

neutral hållning i frågan i enlighet med en icke-konfessionell grundsyn och istället nämner 

vad lagen säger och ger en deskription av faktaläget. Det tredje sättet är att inte att inte beröra 

frågan. Det framgår tydligt att lärare gör olika bedömningar till hur religionsundervisningen 

ska förhålla sig till oenigheten (Björlin 2006, s. 35).  

Assia berättade att det inte är alla som har en stängd attityd emot islam utan vissa lärare kunde 

vara väldigt öppna mot religionen, vilket fick henne att känna sig trygg. Hon berättade sedan 

att de lärare eller personer som har personliga kontakter med muslimer oftast är mer öppna 

och inte så fördomsfulla gentemot islam för att de vad medvetna om att muslimerna inte 

utgjorde något ”hot” som andra verkade tro, enligt Assia.  
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Under den personliga intervjun med Oktay så nämnde han att islam blir presenterad på rätt 

sätt i enlighet med grundläggande fakta men att han ibland kunde reagera över vissa saker 

som han inte tyckte stämde överens med den förståelsen han själv hade om islam. 

Oktay: Islam som religion är perfekt, det går liksom inte att hitta några fel fast människorna är 
ju fel, alltså muslimerna. Vi är ju mänskliga och alla begår fel, asså misstag. Och om 
någon gör ett misstag så blir alla muslimer dömda för det, det är fett dåligt tycker jag. 
Vad har jag med någon som spränger sig själv att göra? Han är dum i huvudet och inte 
muslim, för islam är perfekt och inom islam finns inget sådant. Men läroböcker eller 
lärare kanske nämner sådant ändå och säger att ”inom islam bla bla”. Men dem borde 
skilja på muslimer och islam. 

Oktay menade att lärare och läroböcker bör skilja på begreppet muslim och islam. Han 

syftade på att det finns en skillnad på vad muslimer gör och vad islam egentligen lär. Detta 

förutsätter att läraren har tillräckligt med kunskap om religionen. Oktay menade vidare att han 

inte tyckte att de övriga religioner eller livsåskådningar blev missrepresenterade på samma 

sätt utan att det endast var islam.	  

Yones medverkade även han i en personlig intervju och betonade att han upplevde att 

läroböckerna uttryckte en negativ bild av islam i jämförelse med de övriga religionerna. 

Yones diskuterade feltolkningar av koranen som i sin tur ledde till att det som stod i 

läroböcker ofta kunde vara felaktiga. Yones menade att detta hade att göra med att Koranen är 

väldigt svårläst samt att media påverkar bilden av islam. 

Yones: Koranen är verkligen jättesvår att förstå. Asså det finns ett speciellt uttal till och med, 
asså hur man säger olika ord, det ska typ sägas på ett speciellt sätt. Det är på klassisk 
arabiska också vilket gör det ännu svårare att förstå och det svenska språket är ganska 
fattigt. Det finns inte så många ord som i arabiskan och jag tror det är därför folk ofta 
missuppfattar islam. Det är typ grunden till att islam har blivit misstolkat, just för att det 
är svårt att förstå. Asså tänk att ett ord kan ha flera olika betydelser. Sen så påverkar 
också media bilden av islam och tolkningarna av islam, man tolkar efter den bilden 
media ger. 

Detta är återkommande för samtliga informanter: att islam blir miss representerat pga. 

okunskap från lärare och/eller läroböckerna men även att media påverkar bilden av islam. 

Otterbeck (2000) skriver att muslimska organisationer ibland anklagar läroböcker för att ge 

fel beskrivning av islam. Vad är det författare till läroböckerna väljer att presentera av islam 

på två sidor och vilka värderingar ligger bakom urvalet? En muslimsk kvinna från den 

muslimska föreningen Islamiska informationsföreningen IFF har hårt kritiserat 

framställningen av islam i vissa läroböcker där hon menar att de muslimska eleverna inte 
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känner igen sig i beskrivningarna. Detta har lett till att ett flertal författare kontaktat henne 

innan publikation av läroböckerna för granskning (Otterbeck 2000, s. 61).	  

Otterbeck (1999) refererar till pedagogen Kjell Härenstram som skrivit en avhandling om 

”Skolboks-islam” där han forskat om vad som står om islam i svenska läroböcker. Härenstam 

menar att det som står i läroböckerna inte nödvändigtvis alltid är felaktigt men att författare 

ofta väljer att ta upp saker som uppfattas annorlunda eller negativt. Härenstam gjorde en 

uppdelning av läroböcker i tre perioder där han tog upp ämnen som dominerade i läroböcker. 

Den första var fram till 1962 då den fanatiske muslimska bilden dominerade, den andra var 

fram till 1969 då den exotiske bilden dominerade och den tredje var fram till 1980 då 

kvinnoförtryckande bilden starkt framställdes (Härenstam 1993). 

 

6.3 3)	  Vilka	  förväntningar	  har	  eleverna	  på	  religionsundervisningen	  i	  
skolan?	  

Assia: Religionsundervisningen i skolan får ju inte påverka oss in i någon religion, eller typ                                
göra så att man konverterar från sin egen religion. 	  

Jamila och Yasmin instämmer och anser att undervisningen inte får påtvinga eller 

marknadsföra någon religion.  

Yasmin: Det är ändå viktigt att rätt bild ges av varje religion, så att inte någon känner sig typ 
kränkt eller så, som vi muslimer ibland kan göra, eller i alla fall jag, när de typ målar 
upp bilder av oss som inte stämmer. 

Jamila:  Jag förväntar mig att den ska vara såsom den är i Sverige. Asså det är inget muslimskt 
land så jag kan inte förvänta mig att undervisningen ska vara såsom den är i moskèn 
men jag tycker ändå det kan vara bra att få göra olika studiebesök så att de som aldrig 
varit i en moskè får besöka en, och vi (muslimer) får besöka typ kyrkor och synagogor, 
det blir mer levande då, man får uppleva religionen på riktigt typ. 

Informanterna diskuterade vikten av att religionsundervisningen inte kränker individen på 

något sätt utan istället ger en rättvisande bild av varje religion. Detta kunde bland annat ske 

genom studiebesök där en representant för respektive församling får möjlighet att berättar om 

religionen.  

Vidare diskuterade tjejerna i gruppintervjun att religionskunskapen kunde bidra till ökad 

förståelse gentemot varandra. Kunskap om religioner och livsåskådningar bidrog till att 

eleverna förstod varandra bättre. 
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Även Oktay berättade under den personliga intervjun att hans förväntningar av 

religionskunskapen är att få ökad kunskap och förståelse om olika religioner och 

livsåskådningar.  

Oktay:  Jag tycker religionslektioner är bra. Det är både bra för oss religiösa att läsa om andra 
religioner och lära oss likheter och skillnader men jag tycker också det är bra att typ 
icke-troende lär sig om oss religiösa, om vår religion, olika religioner. Typ ”ahaa man 
får inte äta griskött inom islam” eller typ ”aha muslimer följer de fem pelarna”. Asså 
det gör att vi förstår varandra bättre.  

Yones var inne på samma spår med att belysa vikten av att få kunskap om religion: 

Yones:  Religionskunskapen är ju bra eftersom det gör att vi människor förstår varandra bättre. 
Asså en kristen eller ateist förstår en muslim bättre om han får lära sig lite om islam, 
och tvärtom. Sen för svenskar som kanske ser religioner som något främmande och 
konstigt så är det bra att dem får lära sig om olika religioner. Det kanske aldrig skulle 
hända om vi inte hade religionskunskap i skolan. 

Samtliga informanter nämnde förståelsen för andra religioner och människor som en viktig 

aspekt som religionskunskapen kunde bidra till. 

Läroplanen för religionskunskap nämner bland annat kunskap om olika religioner, 

livsåskådningar och etiska förhållningssätt samt att eleverna ska utveckla en beredskap att 

förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald. Detta genom att eleven lär sig titta på olika 

livsstilar, livshållningar och människors olikheter i ett samhälle (Lgy11 2011, s. 137). När 

eleverna får ökad kunskap om olika religioner och livsåskådningar genom att bland annat 

studera likheter och skillnader samt när de får lära sig om olika sorters trosföreställningar eller 

livsåskådningar så utvecklas kunskapen om ett mångkulturellt samhälle vilket kan leda till en 

bredare tolerans mot den Andre. 

Vissa informanter nämner vikten av att få lära sig ”rätt” kunskap om olika religioner. Här är 

det inte en fråga om en objektiv sanning eftersom religionskunskapen ska vara 

tvärvetenskaplig och icke-konfessionell vilket informanterna är medvetna om men de syftar 

till att kunskapen om religionerna inte ska vara felaktig och missrepresentativ, genom att 

kunskapen tillexempel baseras på media.  

 



33	  

	  

6.4 4)	  På	  vilket	  sätt	  upplever	  eleverna	  att	  det	  är	  bra	  respektive	  dåligt	  
med	  ett	  icke-‐konfessionellt	  förhållningssätt	  till	  
religionsundervisningen?	  	  

Här diskuterades skillnaderna mellan det icke-konfessionellt förhållningssätt vi har i Sverige 
och andra länders konfessionella förhållningssätt till religionsundervisningen. Assia berättade 
om hennes föräldrars hemland Marocko där eleverna skolades och fostrades in i islam. Jamila 
svarade följande på fördelarna med att ha en icke-konfessionell undervisning i 
religionskunskap. 	  

Jamila:  Jag tycker det är bra, men det kan också bli ganska torrt, asså som sagt det blir inget 
djup av religionen. Men det som är bra är ju att man får lära sig grundligt om alla 
religioner och typ vetenskap och evolutionsläran och sånt där. Det kanske man inte går 
in så mycket på i våra hemländer eller typ mellanöstern alltså. 

Att det icke-konfessionella förhållningssättet kunde innebära att religionerna gick miste om 

sitt djup och att undervisningen inte var ”levande” var informanterna under gruppintervjun 

eniga om. De jämförde med hur de skulle vara om de hade gått i konfessionella skolor där 

islam är kärnan i allt men menade att det ändå var bra att gå i dessa icke-konfessionella 

skolor.  

Yasmin:  Vissa muslimer väljer ju att gå i muslimska friskolor för att de är kritiska mot ”den 
vanliga svenska skolan” och för att föräldrarna vill att de ska skolas in i islam som dem 
fick göra i sina hemländer. Det tycker jag är okej men det kanske blir svårare att 
komma in i det svenska samhället då. 

Assia: Jag håller med, jag tycker också det är okej att vissa väljer den skolformen men det som 
är bra är ju att vi ändå kan skolas in i vår religion i moskèn och sen får ett annat 
perspektiv på olika religioner i skolan, jag ser inget fel med det men jag vet att många 
muslimska föräldrar är kritiska mot den ”vanliga kommunala skolan” och väljer därför 
bort den. Men det är också på grund av att de inte känner till systemet här, alltså de är 
inte vana vid det. 

Informanterna diskuterade sedan föräldrarnas kritiska inställning till skolan pga. att 

undervisningsformen i den svenska skolan i vissa fall är främmande och annorlunda från det 

de är vana vid i sina hemländer. De pratade också kring vikten av att föräldrarna får kunskap 

om hur undervisningen bedrivs i de icke-konfessionella skolorna så att de känner sig trygga 

när deras barn går där. Informanterna var eniga om fördelarna med att gå i en skola med ett 

icke-konfessionellt förhållningsätt och menade att det bland annat rörde sig om att det är 

lättare att integreras i samhället när man går i vanliga kommunala skolor. Detta eftersom man 

kommer i kontakt med alla sorters människor med olika erfarenheter och bakgrund.  

Oktay berättade om för- och nackdelar med det icke-konfessionella förhållningssättet till 

religionsundervisningen. Fördelarna var att alla religioner kommer till tals på ett ”rättvist och 
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neutralt” sätt utan att förhållningssättet har en större påverkan på individen. Nackdelarna var 

att muslimer inte kunde leva ut sin religiositet till 100 %. Detta rörde dock skolan som helhet 

och inte endast religionskunskapen. Oktay tog bland annat upp bönestunderna som krockade 

med undervisningen, ramadanfirandet, och den bilden religionskunskapen gav av islam som 

inte alltid stämde överens med hans personliga förståelse av islam.  

Yones: Visst man kanske inte går så djupt in i religionerna och de kanske är mycket viktig 
kunskap som utelämnas men fortfarande, det är bra. Det är bra att man lär sig om alla 
olika människor på ett sånt här sätt i Sverige. Asså ett sånt här neutralt sätt så att ingen 
känner sig obekväm. Fast jag kan ändå känna mig obekväm ibland för att jag inte alltid 
känner igen det läraren säger, fast då säger jag emot. Men den svenska skolan är ju 
såhär och det är bara att acceptera och lära sig att förstå. Plus att vi bor i Sverige, här är 
alla olika. Vi måste komma in i samhället på det sättet som Sverige vill. Annars borde 
man ju inte komma hit tycker jag. 

Yones svarade sedan på följdfrågan om vad han skulle tycka om att själv gå på en 

konfessionell friskola för muslimer och han svarade följande: 

Yones: Nej, eller jag vet inte. Det som är bra är ju att allt är anpassat efter oss muslimer i de 
skolorna men samtidigt är det här ändå bra. Det funkar för mig eftersom jag redan får 
min undervisning om islam på annat håll och plus att jag bor i Sverige och då ska jag 
kunna anpassa mig till landet. Men mina föräldrar kanske hade sagt ja. Förut i alla fall, 
när dem inte visste så mycket om den vanliga svenska skolan. 

Otterbeck syftar på att det är vanligt med misstänksamhet mot den svenska skolan av 

muslimska föräldrar (2000, s. 49). Vissa muslimer som kommer från länder som skiljer sig 

stort från Sverige behöver mer tid att lära sig att lita på samhället och dess institutioner. När 

det kommer till religionsundervisningen i den svenska skolan är vissa föräldrar 

misstänksamma mot att barnen ska lära sig om andra religioner. Vissa föräldrar kan uppfatta 

det som att skolan på något sätt försöker påverka deras barn till att överge sin egen religion 

(Otterbeck 2000, s. 60).  

Till skillnad från de positiva sidorna som bland annat Jamila tar upp om att det är bra att 

eleverna får läsa och lära om vetenskap och evolutionsläran så tar Otterbeck upp några 

kritiska aspekter. Han menar att många muslimer, främst muslimska föräldrar ställer sig 

kritiskt till att muslimer ska få läsa och lära sig om exempelvis Darwin och ”Big Bang”. Han 

menar att vissa muslimer pekar på att det är dåliga teorier men att det även finns andra 

muslimer som menar att Darwins observationer stämmer men att slutsatsen är fel. Muslimers 

kritik mot detta grundar sig ofta i att de strider mot islams lära om Gud som skapare 

(Otterbeck 2000, s. 65). 	  
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Otterbeck tar även upp att föräldrars oro kan ha att göra med att de själva inte gått i den 

svenska skolan och deras uppfattningar om vad den svenska skolan kommer att göra med 

deras barn ibland är byggda på rykten som är spridda i den egna gruppen. Otterbeck skriver 

att föräldrarna inte bara är oroliga över att eleverna får lära sig om alla andra religioner utan 

även över att de inte lär sig att förstå islam och där av kanske inte vill bara muslimer 

(Otterbeck 1999, s. 163). Detta menar han varierar bland muslimer och minskar ofta ju längre 

grupper varit etablerade i Sverige (Otterbeck 1999, s. 164). En viktig punkt i detta 

sammanhang, som även informanterna nämner är att en ömsesidig kontakt mellan lärare och 

föräldrar finns (Otterbeck 2000, s. 71-72).	  

Samuelsson skriver att oron och misstänksamheten över den svenska icke-konfessionella 

skolan leder i vissa fall till att muslimska föräldrar väljer att sätta sina barn i muslimska 

friskolor. Den främsta anledningen kan vara att föräldrarna vill att barnen ska kunna bevara 

sin muslimska identitet och kunna leva ut den fullt ut. Detta gör att muslimska barn slipper 

krångel med bland annat skolmaten, klädsel, idrottslektioner och uträttandet av böner 

(Samuelsson 1999, s. 98-99).	  

Otterbeck skriver om religionsutövandet i skolan och menar att det inte alls behöver vara 

krångligt som det i vissa sammanhang framställs. Enstaka lovdagar är ofta beviljat vare sig 

man är muslim eller inte i icke-konfessionella skolor. Det finns dessutom skolor som ger 

anpassad mat för muslimer och möjlighet för elever att gå iväg och be vid olika tillfällen 

(Otterbeck 2000, s. 66-68).  

Under gruppintervjun tog informanterna upp fördelar med att gå i en icke-konfessionell 

kommunal skola och syftade på att det bland annat kan vara lättare att integreras i samhället. 

Samuelsson diskuterar frågan om huruvida konfessionella friskolor leder till ökad segregation. 

Han menar att det finns olika uppfattningar på konsekvenserna av att barn får gå i 

konfessionella friskolor. En uppfattning är såsom informanterna tog upp, att det leder till en 

ökad klyfta mellan svenskar och muslimer. Samuelsson refererar till Islamologen Christer 

Hedin som påpekar att klyftan mellan invandrare, i det här fallet muslimer, och svenskar även 

finns i de kommunala skolorna (Samuelsson 1999, s. 130-132). 
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6.5 5)	  Upplever	  eleverna	  att	  religionsundervisningen	  vinklas	  åt	  något	  
särskilt	  håll	  beroende	  på	  lärarens	  religiösa	  ståndpunkt?	  

Assia: Ja, det påverkar jättemycket! Speciellt om läraren är ateist då märker man det verkligen 
för då är dem ofta jättekritiska mot alla religioner. Min lärare är ateist och det märks så 
tydligt för han bara ifrågasätter jämt och till och med i hans ton så låter det att han 
verkligen inte tror på något som har med religion att göra, det är störande. Asså han 
respekterar ju religion men man hör ändå att han inte tror på det. 

Jamila och Yasmin, som går i samma klass berättade om sin gamla religionslärare som var 

ärlig och öppen med sin ateistiska ståndpunkt men att hon ändå var öppen för att andra hade 

olika trosföreställningar. Det tyckte dem var bra. De berättade vidare om de diskussioner och 

delade meningarna som ofta uppstod i klassrummet under religionstimmarna men hur läraren 

respekterade alla olika åsikter och lät alla komma till tals, vilket samtliga informanterna 

upplevde som positivt. Huvudsaken var att läraren inte försökte övertyga eleverna på något 

sätt om att den ateistiska ståndpunkten är den rätta eller mest logisk.  

Oktay berättade att det var viktigt för honom att veta vilken religion eller livsåskådning hans 

religionslärare hade, det gav trygghet och han kunde då reflektera kring varför respektive 

religion blev presenterat på ett visst sätt. Han menade att en avgörande faktor för hur 

religionsämnet presenteras kunde vara beroende på vilken religionstillhörighet läraren har.  

Yones berättade hur hans religionslärare (som var ateist), hade ett väldigt kritisk och 

ifrågasättande förhållningssätt till olika religioner, framförallt de Abrahamitiska religionerna 

och att han var tydligt med att vara positiv inför vetenskapsläran och evolutionsläran. Läraren 

hade läst mycket fysik tidigare vilket han bar med sig till religionskunskapen. Yones berättade 

att han tyckte det var positivt att de fick möjlighet att diskutera religionen(er) utifrån ett 

vetenskapligt perspektiv. 

Björlin skriver om lärare-elev-relationen där det råder en etisk laddning mellan läraren som 

auktoritet och den andre som ett föremål för undervisningen. Denna etiska dimension blir mer 

tydlig vid religionstimmarna där elever och lärare inte delar samma livssyn. Björlin pekar på 

att detta då inte bara handlar om hur den ena personens tro förhåller sig till den andre utan 

också hur vilka skyldigheter man har gentemot den personen som tror annorlunda (Björlin 

2006, s. 30). 

Björlin hänvisar till en pedagogisk forskare, Moira von Wright om menar att det säkert är 

användbart för en lärare i religionskunskap att ha vad-kunskaper (bakgrund, tro, värderingar) 
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om den enskilde eleven men att man egentligen borde titta på den Andre som någon som är 

öppen och icke-kategoriserbar (Björlin 2006, s. 30).  

Björlin tar upp dissonanser som i detta sammanhang betyder ”oenighet i någon av de 

grundläggande tros- och värdefrågorna” och redogör för dissonansens olika karaktärer. Han 

menar att dissonanser kan vara allt från uthärdlig till att vara på gränsen till vad vi står ut med. 

Ateister och religiöst troende kan tillexempel respektera varandra utan att dela varandras 

ståndpunkter (Björlin 2006, s. 30). Dissonanser har alltså olika styrkegrad och Björlin pekar 

på två begrepp som kan vara problematiska i detta sammanhang: ”respekt” och ”tolerans”. 

”Respekt” menar Björlin snarare definieras med underkastelse än vördnad och begreppet 

”tolerans” refereras ibland till ett positivt förhållningssätt till, eller ett allmänt accepterande av 

en ståndpunkt. Det sistnämnda menar han är en fel definition och att begreppet egentligen 

syftar till att stå ut med en persons åsikt som man själv inte står för eller gillar (Björlin 2006, 

s. 31) Björlin refererar till Amin Maalouf, en libanesisk författare som i sin bok om identitet 

skriver att han inte ser toleransen som något tillräckligt och utan att alla bör betraktas som en 

”fullvärdig medborgare oavsett tro (Maalouf 2000). Frågan blir då här vilka förutsättningar 

som finns för att man ska kunna se alla i klassrummet som fullvärdiga medborgare. Det som 

ofta händer istället är att undervisningen ger uttryck för tolerans mot minoriteter av 

majoriteten (Björlin 2006, s. 31), särskilt under religionstimmarna. 

Samuelsson diskuterar huruvida skolan är religiöst neutral eller inte. Med religiöst neutral 

menar Samuelsson att skolan inte ska gynna t.ex. kristendom eller innehålla religiösa inslag i 

undervisningen. Han menar att problematiken är annorlunda i den svenska skolan idag och 

mer handlar om att den svenska skolan inte är neutral inför religiositet utan ställer sig kritiskt 

mot religiositet (Samuelsson 1999, s. 97) Detta framgår även hos vissa informanter att den 

råder ett kritiskt förhållningssätt gentemot religiositet från skolans håll.  

Samuelsson menar vidare att allmän oförståelse inför religiositet och vad ”religion” innebär 

råder. Han menar att ”religion” uppfattas som en privatsak och det ofta förbises att 

religiositeten kan ha en avgörande påverkan på allt som rör individen och samhällets 

utformning och vid mötet med den religiösa individen som där tron är livsavgörande är det 

lätt att människor stämplar dessa som ”fanatiska” (Samuelsson 1999, s. 98). 
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7 Avslutande	  diskussion	  
I min B-uppsats studerade jag vad olika religiösa elever med olika bakgrund hade för tankar 

och åsikter kring religionsundervisningen i skolan. I denna uppsats valde jag att begränsa mig 

till muslimska elevers tankar och åsikter kring religionsundervisningen. Detta för att jag insåg 

att det finns en del krockar som uppstår under religionskunskapen. Dock är det inte bara 

eleverna som möter en problematik utan i denna fråga väger föräldrar till de muslimska 

eleverna en stor och i vissa fall, avgörande roll. 

Svårigheter för muslimer i mötet med svenska institutioner kan ha sin utgångspunkt i olika 

faktorer. Dels så kan det handla om hur mycket dem lärt sig om det svenska systemet från 

ankomsten till Sverige. Nästa faktor kan handla om vilket land muslimerna kommit ifrån. 

Vidare kan det röra sig om vilken position/socialstatus dem har i samhället, dvs. hur 

integrerade eller segregerade de är. Detta är dock inte helt avgörande faktorer och att dra en 

slutsats utifrån dessa är väldigt svårt. Den finns ingen enhet som täcker hela islam och alla 

muslimer utan muslimska individer fungerar olika och tolkar islam olika.  

Samhällets syn på islam och muslimer är också en central faktor som påverkar muslimers 

situation i samhället. Den stereotypa bilden och islamofobin som råder i Sverige försvårar 

muslimers plats i skolan och övriga samhället. 

Forskningen som bland annat Samuelsson (1999) och Otterbeck (2000, 1999) lyfter fram 

olika problemområden som muslimer kan möta i den svenska skolan. Här handlar det inte 

bara om religionsundervisningen utan också om andra stora och viktiga frågor såsom: 

idrotten, skolmaten, sexualundervisning, klädsel, skolresor som inkluderar övernattningar och 

ledighet vid bön eller muslimska högtider. Många av dessa företeelser menar Otterbeck och 

Samuelsson är svåra och ibland omöjliga för troende muslimer att acceptera. Om skolan inte 

erbjuder en anpassad mat för muslimska elever som inte äter den typ av mat som är förbjuden 

inom islam, vad ska eleverna göra då?	  

Otterbeck (2000, 1999) och Samuelsson (1999) skriver om skolan som helhet. Denna studie är 

dock begränsad och fokus ligger främst på religionsundervisningen. Att utgå från skolan som 

helhet hade lett till ett annorlunda resultat och en annan slutsats. Min studie är kvalitativt och 

urvalet är muslimska elever och därför blir det svårt att applicera resultatet på en hel 

population. Dock har en hel del samband mellan min undersökning och de tidigare studierna 
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av Samuelsson och Otterbecks funnits, trots att författarnas undersökningar är gamla och 

därför är resultatet inte helt unikt. 

Syftet med denna uppsats har som tidigare nämnt varit att undersöka vad samtliga fem 

muslimska gymnasieelever har för tankar och åsikter kring undervisningen i religionskunskap 

i den icke-konfessionella skolan. Genom att undersöka hur mina fem informanter ställer sig i 

specifik fråga, har jag analyserat deras svar med tidigare forskningar av Samuelsson (1999) 

och Otterbeck (2000, 1999). 

Informanternas tankar och tycke om religionsundervisningen var i det stora hela relativt enigt. 

Religionskunskapen var platt och sakligt i förhållande till vad de är vana vid. Denna 

uppfattning och upplevelse av ämnet kan ha att göra med att eleverna själva är vana vid en 

konfessionell religionsundervisning och därför blir det väldigt stora kontraster till detta 

förhållningssätt som religionslärare intar och det innehåll som religionskunskapen innefattar. 

Björlins (2006) diskussion kring lärarens deskriptiva och objektiva förhållningssätt kan ge en 

förklaring till varför elever kanske upplever att religionsundervisningen som saklig och platt 

då han menar att det ”ovan/utanför” perspektiv läraren intar kan leda till en hög grad av 

objektifiering av den Andres tro och därmed även den Andre (Björlin 2006, s. 29). Muslimer 

kan i det fallet uppleva att religionsundervisningen och främst presentationen av deras egen 

religion är ”långt borta” och främmande från vad de själva är vana vid. 

Vissa informanter var tydliga med att lyfta fram att främst islam kunde bli missrepresenterad 

av lärare och läroböcker i förhållande till andra religioner. Att informanterna under 

gruppintervjun hade en uppfattning om att endast islam blev missrepresenterat i förhållande 

till de övriga religioner/livsåskådningar kan bero på att de har ett etnocentriskt 

förhållningssätt och endast är insatta i islam vilket kan leda till att de ser på undervisningen ur 

deras egna perspektiv och är kritiska mot det som rör deras egen religion. Det framgick att 

informanterna inte är lika insatta i de övriga religionerna och därmed är det inte lika lätt att 

förhålla sig kritisk mot framställningen av andra religioner än deras egen. Denna fråga hade 

kanske besvarats annorlunda beroende på vilken religiös grupp som tillfrågas. Otterbeck 

(2000, 1999) och Samuelsson (1999) styrker dock det faktum om att islam lätt blir 

missrepresenterat av både lärare och läroböcker. En viktig notering som både Otterbeck och 

eleverna nämner är att böckerna inte nödvändigtvis innehåller felaktig fakta men att böckerna 

eller lärare ibland väljer att ta upp sådant som är främmande och negativt. 
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Samtliga elever är medvetna om att religionskunskapen i skolan inte kommer att ges i enlighet 

med det konfessionella förhållningssätt som deras egen religiösa församling ger och därför 

fanns det inga sådana förväntningar av religionskunskapen. En viktig aspekt är dock att 

religionskunskapen inte påverkar eleverna mer än att den ökar förståelsen och kunskapen om 

olika religioner och livsåskådningar bland eleverna. En vidare notering jag uppmärksammade 

var att det var viktigt för eleverna att en ”rätt” eller ”rättvis” bild av religioner ges. Vad som 

menas med rätt är svårt att veta eftersom det är lätt att en religiös person kopplar det som är 

”rätt” enligt religionen till det som för den religiöse individen uppfattas som ”sant”. Det 

framgår dock under intervjun med informanterna att det främst handlar om att elever kan vara 

kritiska mot den framställning islam får i undervisningen och därför är det viktigt för dem att 

betona att det ska vara ”rätt” bild som ges. 

Att den ickekonfessionella undervisningsformen bland annat innebar en brist i religioners 

djup var samtliga informanter eniga om. Det framgick att kritiken mot den icke-konfessionella 

skolan ofta grundar sig hos föräldrar till muslimska elever som vill att deras barn ska få en 

konfessionellundervisning inom islam. Vissa utav mina informanter hade en förståelse för 

föräldrars oro men menade ändå att dem själva kände sig bekväma med den icke-

konfessionella skolan. Föräldrar till muslimska barn (eller barn över huvud taget) har en stor 

och avgörande roll i frågan om var och i vilken skola deras barn ska placeras. Det hade dock 

varit intressant att fråga muslimska föräldrar vilken syn dem har på den svenska skolan som är 

icke-konfessionell och om det råder en stor misstänksamhet eller oro för deras barns 

muslimska identitet när dem går i en vanlig kommunal skola.  

Informanternas svar stämmer relativt bra in på Otterbeck (2000, 1999) och Samuelssons 

(1999) tidigare forskningar om hur föräldrar ofta är kritiska mot den svenska icke-

konfessionella skolan. Kritiken rör sig främst om föräldrars oro eller rädsla över att deras barn 

ska ”tappa sin muslimska identitet”. 

Informanterna diskuterade huruvida religionslärarens religiösa ståndpunkt kunde påverka 

undervisnings utformning och innehåll. Att det kunde påverka rådde det inget tvivel om bland 

informanterna. Upprepande gånger kom ”den ateistiska läraren” till talls och detta kunde 

många gånger leda till en krock i undervisningen. Informanternas kritik och misstänksamhet 

mot läraren som reducerar Gudsföreställningar kan också ha att göra med att de själva är 

kritiska mot den ateistiska läraren eftersom de är medvetna om att läraren inte tror på det som 
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dem själva tror på. Det skulle dock vara intressant att undersöka hur dem själva (ateister som 

religionslärare) upplever sin presentation av undervisningen och om de anser att de förhåller 

sig kritiskt mot religioner på det sätt som informanterna beskrev det. 

Samuelsson (1999) styrker dock uppfattningen om att framställningen av religioner kan 

upplevas som kritiska av religionslärare. Han pekar sedan på att det kan ha att göra med att 

det svenska samhället förutsätter att religion är en privat angelägenhet – som utövas i hemmet 

eller församlingen snarare än något livsavgörande för individen (Samuelsson 1999, s. 97-98). 

Kan det ha något att göra med att Sverige är så pass sekulariserat och det traditionella 

synsättet på religion sakta men säkert försvinner? 
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8 Slutsats	  
I den första frågan, tillfrågades informanterna: Vad eleverna tycker om 

religionsundervisningen? Samtliga informanter var eniga om att undervisningen var saklig 

och platt och de menade att undervisningen saknade ett djup.  

Den andra frågan var: Hur eleverna upplever att religionerna och främst islam, blir 

presenterad av lärare och läroböcker? Även i denna fråga råder det en enighet bland 

informanterna om att lärare och läroböcker har en tendens att missrepresentera islam. Dock 

handlade det inte om att faktainnehållet var felaktigt utan att vissa saker togs upp på ett 

negativt sätt där blir islam missrepresenterat/missförstått enligt informanterna.  

Vidare ställdes frågan om vilka förväntningar informanterna har på religionskunskapen i 

skolan. Ord som ”rättvis bild”, ”att inte påverkas”, ”ökad kunskap” samt ”förståelse för 

andra” togs upp upprepande gånger av informanterna.  

Den fjärde frågan var: På vilket sätt upplever eleverna att det är bra respektive dåligt med ett 

icke-konfessionellt förhållningssätt till religionsundervisningen? Informanterna pekade främst 

på föräldrars oro och kritiska inställning till den icke-konfessionella skolan och menade bland 

annat att det handlade om att det var något främmande för dem och att föräldrarna bar på en 

rädsla över att deras barn ska förlora sin muslimska identitet. Fördelar med att gå i icke var 

bland annat att alla religioner kommer till tals på ett ”rättvist” sätt.  

Den sista frågan var om: Upplever eleverna att religionsundervisningen vinklas åt något 

särskilt håll beroende på lärarens religiösa ståndpunkt? Det framkommer att samtliga 

informanter anser att religionsundervisningen i alla fall kan vinklas åt ett särskilt håll 

beroende på vilken ståndpunkt religionsläraren har. Det framkommer också att den ateistiska 

läraren ofta intar ett kritiskt förhållningssätt gentemot religioner vilket eleverna (mina 

informanter i det här fallet) kunde känna av. 

Genom att endast studera dessa fem frågor med hjälp av fem muslimska gymnasieelever och 

skulle man kunna säga att generaliseringsmöjligheterna blir väldigt svåra men det faktum att 

liknande problem återfinns i Otterbeck och Samuelssons forskningar visar på att problemen är 

upprepande och inte helt nya.  
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9 Sammanfattning	  
Syftet med mitt arbete var att undersöka vad fem muslimska gymnasieelever har för tankar 

och åsikter kring religionsundervisningen i den icke-konfessionella skolan. Frågorna som 

ställdes informanterna var för att undersöka hur dem upplever religionsundervisningen i 

skolan. Valet av metod tillämpades för att få en djupare inblick i vad muslimska 

gymnasieelever tycker och tänker kring religionsundervisningen. En gruppintervju på tre 

personer samt två enskilda intervjuer ligger till grund för undersökningen. Urvalet av 

informanter var genom ett snöbollsurval där jag blev tipsad om personer som kunde vara 

relevanta för min undersökning.  

Till analysen av min undersökning utgick jag från Otterbeck (2000, 1999) och Samuelssons 

(1999) tidigare undersökningar av muslimers möte med den svenska skolan och tittade på 

olika valda paralleller mellan min och forskarnas undersökningar. Eftersom lärarnas röst 

saknas i undersökningen har Ola Björlins kapitel Undervisningen om tros- och 

värdedissonanser i boken Den mångtydiga skolan ibland använts som ett underlag i analysen 

av lärares förhållningssätt under religionsundervisningen. Skolverkets läroplan för 

Gymnasieskolan 2011 med inriktning Religionskunskap är en central del i undersökningen 

och analysen eftersom den tar upp det som religionskunskapsämnet ska innefatta.  

Informanternas syn på religionsundervisningen i den svenska skolan har visat sig vara relativt 

enig, trots att det endast är två personer av fem som går i samma klass. Informanterna menade 

att religionsundervisningen saknar ett djupt och att religionsläraren många gånger framställer 

religioner på ett sätt som dem själva inte alltid känner igen från deras egen uppfattning av 

religion. Samtliga informanter pekade på att religionsundervisningen i skolan är platt och 

saklig och nästintill tråkig. 

Samtliga informanter uppgav också en kritik mot islams framställning i läromedel och av 

lärare och menade många gånger att bilden av islam kunde vara felaktig. Innehållet, dvs. den 

fakta som framställs behövde nödvändigtvis inte alltid vara felaktig men informanterna 

syftade på att det urval som framställdes ofta var negativa aspekter av islam.  

Informanternas förväntningar av religionsundervisningen var att få ökad kunskap och därmed 

förståelse för de andra religioner och livsåskådningar som finns utan att bli påverkade åt något 

håll. 
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Fördelar med att religionsundervisningen är icke-konfessionella var bland annat att alla 

religioner kommer till tals samt att det kan vara lättare att integreras i samhället. Nackdelar 

kunde bland annat rikta sig mot skolan som helhet. Det kunde röra problematik vid religiös 

utövning i skolan och/eller att föräldrar var misstänksamma och rädda för att deras barn ska 

förlora sin muslimska identitet i vanliga svenska skolor. 

Informanterna var eniga om att religionsläraren spelade en viktig roll då 

religionsundervisningen kunde bli vinklad åt ett särskilt håll beroende på vilken ståndpunkt 

religionsläraren har. Ofta rörde det sig om att religionslärare var kritiska gentemot religioner 

och detta kunde främst religiösa elever känna av. 
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10 Förslag	  för	  vidare	  forskning	  
Detta blir min ”vidare forskning” från B-uppsatsen dock med annan grupp i fokus. En 

ytterligare intressant aspekt att belysa skulle vara lärarnas perspektiv i denna fråga. Hur är 

mötet med muslimer under religionskunskapen i skolan, ur lärarens perspektiv?  

Ett annat alternativ skulle kunna vara att undersöka hur religiösa lärare upplever att det är att 

undervisa elever på ett icke-konfessionellt sätt. Där skulle forskaren kunna intervjua några 

lärare som undervisar i religionskunskap och titta på vilka problemområden eller svårigheter 

som läraren möter i undervisningen. Hur är det tillexempel att undervisa om sin egen religion 

med ett objektivt och sakligt förhållningssätt? 

Det skulle också vara intressant med en studie där forskaren använder ett större urval och fler 

röster. Till den studien skulle forskaren kunna använda sig utav enkäter och nå en större 

urvalsgrupp. Ett annat intressant tillvägagångsätt skulle vara att kombinera observationer med 

intervjuer för att som forskare få ett större och djupare perspektiv. 
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