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English Abstract 

 

Title: Independent schools with a Muslim profile: A survey of for principals thoughts of an 

independent school with a Muslim profiles work.  

Fall term: 2013 

Authors: Emily Spångberg and Parzin Bawil 

Instructor:  Jenny Berglund 

 

Independent schools are a central issue in the school world, the perception of independent 

schools varies and many people express opinions about them in the media. An independent 

school is according to the National Agency a school that has a different principal than the 

county or municipality. Independent schools may not charge fees but their revenue comes 

from municipal grants from municipalities (Berglund 2007, p. 10). An independent school can 

be driven by an association, foundation or company and to run an independent school requires 

a permit from the Education Department. 

 

The purpose of this paper is to see how four principals at independent schools with a Muslim 

profile are working to strengthen their students’ Muslim identity in relation to the society they 

live in and how schools work with value issues. We also had the intention of studying the 

schools environment. To help us, we used the following questions: How does the school 

principal integrate different value issues? What are the principals’ thoughts on their schools 

work with their students before meeting with the community? What are the principals 

thoughts on the schools work to enhance their students’ Muslim identity? What is the purpose 

of the school profile? What is the environment like in and around the school? 

 

We have used interviews and observations as a method to find out how principals producing 

work at an independent school with a Muslim profile, and how they work with students’ 

identity formation. In this qualitative study, we have interviews with two principals and two 

assistant principals and observations from three of the schools. Based on our research, we 

have concluded that there is little to distinguish an independent school with a Muslim profile 

from a public school. Both are part of the Swedish school system, so they must follow the 

national curriculum, the time plan, and the Education Act.  
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According to principals that we interviewed, what distinguishes an independent school with a 

Muslim profile from a public school is that they serve halal food, girls and boys have separate 

PE lessons, they have one lesson a week for the school's profile subject (Islam or Arabic), 

schools have a prayer room that students can access throughout the school day and the school 

is closed during the Muslim feasts. 

 

According to principals that we interviewed, the main reason for choosing an independent 

school with a Muslim profile should be because of the work in the schools that is based on 

building up students’ Muslim identity. They do this for the students meeting with the society 

they live in, if the schools have built up a solid cultural foundation of the students, the 

transition to the community much easier. In our social world is the view of knowledge, 

learning and parenting culture bound. Lahdenperä writes about "learning -through- culture" 

and with this she means that children learn through their own culture, that shapes them as 

individuals and through it they learn what is worth to know (Lahdenperä 2003). 

 

Our observations revealed various differences between the schools’; the most obvious 

difference was the religious texts and symbols that were on Sham School. Our observations 

also showed different connections between the schools’; one was that they were in abandoned 

buildings, mostly in industrial areas. Another clear connection between the schools was that 

all had prayer rooms and these floors were covered with a large red carpet. The prayer rooms 

looked exactly like they do in a mosque. 

 

The conclusion of our study is that despite the schools’ public profile, independent schools 

with Muslim profile, they educate their students in different ways and their priorities are also 

different. Thus, one can´t assume that all independent schools with Muslim profile works the 

same way. Just as in public schools, it is about what the staff at the schools believe that the 

schools purpose and also their efforts to achieve the schools different goals.  

 

Keywords: Independent schools, Identity, Values, Multicultural society, Muslims 

Nyckelord: Friskolor, Identitet, Värdegrund, Mångkulturellt samhälle, Muslimer 
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1. Inledning 

Religiösa friskolor är en central fråga inom skolvärlden, synen på friskolor med muslimsk 

profil varierar och människor uttrycker många åsikter om dem i olika medier. Enligt Larsson 

(2006) anses islam och den muslimska kulturen vara ett hot mot det svenska samhället på 

grund av att muslimer uppfattas som en homogen grupp. Det finns även andra former av 

islamofobi som bygger på den biologiska islamofobin alltså den rasmässiga. Islamofobin 

leder till diskriminering och ibland till våld på grund av att människorna är muslimer (Larsson 

2006, s. 14). Med islamofobin menar Larsson (2006) olika handlingar som diskriminering mot 

en del muslimer. 

 

Vårt val av att undersöka just friskolor med muslimsk profil grundas i vårt intresse för hur 

deras arbete skiljer sig mot kommunala skolors arbete, men även på grund av vi inte har 

diskuterat religiösa friskolor under utbildningens gång. Jonas Otterbeck beskriver i sin bok 

Islam, muslimer och den svenska skolan att skolan är en plats där olika religions – och 

kulturmöten äger rum. Han menar att för många muslimska föräldrar är skolan det område där 

svenskheten tränger på mest. De muslimska eleverna lär sig inte bara ämneskunskaper utan 

även de ”svenska” normerna eller normaliteten (Otterbeck 2000, s. 11). Både skolpersonal 

och familjer kan ha skilda uppfattningar när det kommer till uppfostran och 

kunskapsförmedling, vilket kan skapa svåra situationer. Om lärare hade förberetts inför dessa 

religiösa- och kulturella möten hade dessa svåra situationer kunnat hanteras på ett bättre sätt 

(Otterbeck 2000, s. 11-12). Vi kommer inte göra en jämförelse mellan de olika skoltyperna, 

istället fokuserar vårt examensarbete på hur rektorer på friskolor med muslimsk profils ser på 

skolornas arbetssätt.  Och rektorernas tankar kring olika frågor som värdegrund och identitet. 

Vi vill även ta reda på om rektorerna anser att deras friskolor stärker sina elevers identitet 

samt hur de ser på elevernas möte med samhället som de lever i. En annan anledning till vårt 

val av just friskolor med muslimsk profil beror på vår bakgrund.  Parzin kom till Sverige när 

hon var 10 år, är uppväxt som muslim och är fortfarande det idag.  Emily är inte muslim men 

har en pappa som är det, vi har alltså olika typer av bakgrund men med muslimska inslag. 

Eftersom vi skriver vårt examensarbete i par kommer den innehålla två metodologiska delar. 

Dessa är observationer och intervjuer. Vi kommer i vår uppsats att använda ordet friskolor, 

men den officiella benämningen är fristående skolor. Vi kommer även att använda oss av 

uttrycket friskolor med muslimsk profil istället för muslimska friskolor. Detta på grund av att 

friskolor med muslimsk profil kan se väldigt olika ut i Europa. 
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1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur fyra rektorer på friskolor med muslimsk profil 

presenterar skolornas arbete med att stärka sina elevers muslimska identitet, i förhållande till 

det svenska samhället som de lever i, samt hur de beskriver skolornas arbete med 

värdegrunden. Utöver detta är vi intresserade av hur miljön ser ut på de friskolor med 

muslimsk profil som vi har besökt.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Hur beskriver rektorerna skolornas arbete med olika värdegrundsfrågor?   

 Hur resonerar rektorerna kring skolornas arbete med eleverna inför kommande mötet 

med samhället som de lever i? 

 Vad anser rektorerna att skolorna gör för att stärka sina elevers muslimska identitet? 

 Hur beskriver rektorerna skolornas profil? 

 Hur ser miljön ut i och omkring skolorna? 

 

2. Bakgrund 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera en bakgrund till vårt ämnesval det vill säga 

friskolor med muslimsk profil. Vi kommer att presentera vad som står i styrdokument samt ge 

en beskrivning av olika forskares synpunkter. 

 

2.1 Styrdokument 

 ”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet” (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 8). I läroplanen för grundskolan kan vi även läsa 

att skolans värdegrund går ut på att skolan ska gestalta och förmedla jämställdhet mellan 

kvinnor och män, individens frihet och integritet samt alla människors lika värde. 

Undervisningen som sker i skolan ska vara icke – konfessionell och skolan har som uppgift att 

se till att varje elev finner sin egen unika individualitet (Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 7). Vidare kan vi läsa att det i skolans uppdrag 

ingår en typ av fostran, utbildningen och fostran handlar om att överföra och utveckla ett 

kulturarv.  
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I kulturarvet ingår språk, traditioner, värden och olika kunskaper, dessa förmedlas från 

generation till generation. Skolans arbete måste därför ske i samband med hemmen, skolan 

ska vara ett extra stöd för familjerna när det kommer till ansvaret för barnens utveckling och 

fostran (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 9). 

 

2.2 Plikterna inom islam 

Nedan kommer vi att beskriva hur vissa plikter inom islam kan försvåra muslimska elevers 

vardag på en kommunal skola. En majoritet av Sveriges muslimer är sekulariserade, men alla 

följer inte plikterna utan det är ideal som vissa försöker att följa.  

 

2.2.1 Klädseln 

Klädseln är ett av de områden som vissa muslimer ibland har svårt med, för att den svenska 

skolans värderingar och regler inte stämmer överens med deras religiösa uppfattning. Det 

finns olika uppfattningar om hur en god muslim bör klä sig. Syftet med reglerad klädsel är att 

båda könen ska skyla sina kroppar så att inte lust väcks hos det motsatta könet. Kravet är dock 

större på kvinnor att klä sig på ett ”riktigt” sätt (Otterbeck 2000, s. 48). Det finns olika 

uppfattningar om vilken klädsel som är den ”rätta”. Uppfattningarna skiljer sig i olika länder 

beroende på traditioner (Otterbeck 2000, s. 55). Det har ibland uppstått problem i den svenska 

skolan när muslimska elever velat använda sig av kläder som deras religion och tradition 

påbjuder. Sjalen som vissa muslimska flickor bär ses som en befallning från Gud som leder 

till belöning om man bär den eller bestraffning om man inte bär den (Otterbeck 2000, s. 57).    

 

2.2.2 Bön i skolan 

Det är viktigt för många muslimer att tillbe Gud vid fem fasta tidpunkter varje dag. 

Bönetiderna är anpassade efter solens upp och nedgång, som gör att tiderna varierar då 

bönerna ska äga rum.  Under vissa delar av året inträffar tre bönetillfällen under skoltiden och 

varje bönetillfälle tar ungefär fem minuter. Eftersom bönetiderna inte infaller vid samma 

klockslag varje dag blir det svårt att planera in raster vid bönetillfällena. Tillbedjaren behöver 

en bönematta, någonstans att placera mattan samt möjlighet att tvätta sig för att kunna utföra 

bönen (Otterbeck 2000, s. 67).  
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2.2.3 Religiösa högtider 

Eftersom den svenska almanackan är inordnad efter protestantiskt kristna högtider innebär 

detta problem för vissa muslimska elever, då somliga vill ha ledigt vid sina religiösa högtider. 

Detta skulle innebära att de muslimska eleverna skulle gå miste om fler lektionstimmar än de 

andra eleverna. En annan fråga som har uppstått är gällande fastan under den muslimska 

högtiden Ramadan, då många muslimer avstår från mat och dryck när solen är uppe. Frågan 

är om elever som fastar under högtiden Ramadan ska få ledigt eller minskad arbetsbörda 

under denna period, eftersom de inte orkar lika mycket när de inte äter och drycker (Otterbeck 

2000, s. 66).  

 

2.2.4 Skolbespisning 

Två vanligt förekommande religiösa grupper i den svenska skolan med särskilda matregler är 

judar och muslimer. Matreglerna hos judar och muslimer är nästan likadana, men det finns 

olika tolkningar inom grupperna för vad man får äta och vad som är förbjudet att äta. De 

matregler som är viktiga för skolbespisningen i den svenska skolan att tänka på när det 

kommer till muslimska elever är att t blodmat och griskött är förbjudet inom islam. Det finns 

även speciella slaktningsregeler för muslimer och judar och det kallas för skäktning. 

Skäktning innebär att man avlivar djuret genom att skära halspulsådrorna med en kniv.  I 

Sverige är det förbjudet med skäktning, vilket gör det svårt för muslimer och judar att få tag 

på tillåtet kött. Den tillåtna maten eller köttet kallar muslimer för halal (Otterbeck 2000, s. 

51ff). Muslimerna kan delas in i tre grupper när det gäller matregler. Den första gruppen är de 

som inte bryr sig, den andra gruppen är de som inte äter blodmat eller griskött och den tredje 

gruppen är de som följer alla matföreskrifter till punkt och pricka. Den sistnämnda gruppen 

vill även att maten som serveras ska tillagas och läggas upp med redskap som inte används till 

de ordinarie skolmåltiderna. De muslimska eleverna som inte bryr sig om matreglerna äter de 

vanliga skolmåltiderna och de elever som inte äter blodmat eller griskött brukar erbjudas 

vegetarisk mat eller nöt och kalkonkött. Det som försvårar mattillagningen för muslimska 

elever ytterligare är att grisprodukter finns i många olika livsmedel som används vid 

matlagning till exempel i margarin. Samt att maten ofta tillagas i ett centralkök och skickas 

sedan ut till skolorna. Det lagas mycket specialkost men alla behov går inte alltid att 

tillgodose på skolorna (Otterbeck 2000, s. 51-52).  
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2.2.5 Idrottsundervisning 

Ibland uppstår det problem för vissa muslimska elever under och efter idrotten. Oftast handlar 

problemen om vad som anses vara anständigt och när det handlar om anständighet så är 

flickorna hårdast hållna. Det som muslimska föräldrar och elever reagerar mot är olika 

moment i idrottsämnet, exempel att de ogillar att undervisningen är könsblandad och att 

flickorna ska idrotta utan huvudduk eller sjal. En annan detalj i idrotten som vissa muslimer 

ibland reagerar mot är att flickorna ska vara nakna och duscha med andra flickor samt att 

eleverna ska visa sig i badkläder under simundervisningen (Otterbeck 2000, s. 57ff).  

 

2.2.6 Samlevnadsundervisning 

Många muslimska föräldrar ogillar att klasserna är könsblandade under 

samlevnadsundervisningen och tycker att eleverna utsätts för bilder och filmer med olämpligt 

innehåll. En del föräldrar anser och har svårt för att samlevnadsundervisningen uppmanar 

eleverna till sexuella utsvävningar som i deras ögon endast hör till äktenskapet (Otterbeck 

2000, s. 62-63). 

 

2.2.7 Darwin och ”Big Bang” 

Vissa muslimska föräldrar och elever har ibland kritiserat undervisningen om ”Big Bang” och 

Darwins evolutionslära. Protesten hos de religiösa föräldrarna och eleverna mot dessa inslag i 

de naturvetenskapliga ämnena är att de själva uppfattar ”Big Bang” och evolutionsteorin som 

teorier och anser att skolan lär ut dem som fakta. Kritiken beror på att många muslimer ser 

”Big Bang” och evolutionsteorin som motståndare till deras religions lära om att Gud är 

skaparen av världen (Otterbeck 2000, s. 65-66). 

 

2.2.8 Religionsundervisningen 

Vissa muslimska föräldrar känner en ovilja mot att deras barn ska lära sig om andra 

religioner. Oftast handlar det om misstänksamhet mot skolan hos dessa föräldrar och att de 

inte kan lita på skolan. Religionsundervisningen upplevs därför som försök till att få deras 

barn att omvända sig och överge islam. I vissa fall anklagas även skolans läromedel för att ha 

en negativ eller felaktig bild av islam (Otterbeck 2000, s. 60-61). 
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2.3 Utbildning i ett mångkulturellt samhälle  

Tradition och traditionstillhörighet är företeelser som hör till livet för alla människor oavsett 

om man tänker på det eller inte. I boken Mångkulturalism – för vem? tar Elisabeth Gerle upp 

hur muslimska och kristna friskolor skapar förändring i det svenska samhället. Hennes tankar 

kring orsaken till varför det har uppstått motstånd och kritik mot friskolor med muslimsk 

profil handlar om att hon anser att många svenskar ännu ser på muslimer som ”de andra” och 

att muslimsk kultur och levnadsätt trotsar den svenska ”äktheten”. Hon menar att det i själva 

verket är rädslan för det okända som får svenskarna att vara så kritiska till friskolor med 

muslimsk profil (Gerle 1999, s. 40). Det mångkulturella samhället har även ökat kraven på 

skolsystemet och när Skolverket ändrade reglerna kring att öppna friskolor, har flera friskolor 

med profil öppnat i Sverige, däribland ett antal med islam som profil. När det kommer till 

religiösa friskolor finns det olika rådande religioner i Sverige och eftersom islam är den näst 

största religionen i Sverige, är det ganska självklart att dessa profilskolor växer och omtalas 

(Berglund 2007, s. 82 ). Grunden till friskolornas framväxt har främst varit på grund av 

missnöjet med den kommunala skolans misslyckande med integreringsfrågor menar Aretun 

(2007). ”Sverige har sedan länge varit ett mångkulturellt samhälle beträffande landets 

invånare, men den nationella identiteten och nationens skola har varit etnisk monokulturellt 

svensk” (Lahdenperä 2003, s. 6). 

 

I vår sociala värld är synen på kunskap, lärande och barnuppfostran kulturbunden. 

Lahdenperä skriver om ”learning-through-culture” och med det menar hon att man lär sig 

genom sin egen kultur, alltså formar den oss som individer och genom den lär vi oss det som 

är värt att kunna. Det har konstaterats att i internationella och svenska pedagogiska studier har 

de kulturella skillnaderna beträffande synen på barnuppfostran, sociala relationer i skolan och 

i klassen varit tydliga. Dessa skillnader har även konstaterats i lärare - och elevrollen, i 

undervisningen och i inlärningsprocessen, samt i relationen mellan skola och föräldrar.  

De skilda referensramarna ger undervisningen och skolan olika pedagogiska och didaktiska 

förutsättningar. Lahdenperä menar att i den svenska skolan uppmuntrar man barnen utifrån 

läroplanen till att bli självständiga och tänka kritiskt (Lahdenperä 2003, s. 28).  
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Berglund skriver i sin avhandling Teaching Islam: Islamic religious education in Sweden 

(2010) om hur skolsystemet i Sverige länge har haft konfessionell undervisning, från början 

inom kristendomsundervisningen. Men år 1969 byttes namnet på kristendomsundervisningen, 

det nya namnet blev religionsundervisning. Det ledde till att undervisningen i 

religionskunskap gick från att vara konfessionell till icke – konfessionell. Med begreppet icke 

– konfessionell vill det svenska skolsystemet lyfta fram att undervisningen är till för alla 

elever, oavsett religiös tillhörighet. Eftersom alla skolor inom det svenska skolsystemet måste 

förhålla sig till/följa det som står i läroplanen (Lgr 11), timplaner, skollagen etc. har friskolor 

med religiös profil oftast utökat sin undervisning några timmar i veckan. Skolorna har alltså, 

utöver ordinarie undervisning, lektioner i profilämnet (Berglund 2010). 

 

2.4 Historisk bakgrund/Islam i Sverige 

Vi kommer under detta avsnitt att presentera vad sex olika forskare har kommit fram till inom 

bland annat islam i Sverige. Vi kommer även att presentera en historisk bakgrund till de olika 

friskolorna med muslimsk profils framväxt. Vi har valt dessa forskare eftersom vi anser att de 

ger en tydlig och klar bild av hur islam och muslimer har uppfattats i Sverige.  

 

Under de senaste sextio åren har Sverige gått från att vara ett homogent samhälle till ett 

mångkulturellt samhälle menar Ouis och Roald (2003). Andra forskare har dock påpekat att 

Sverige alltid har varit mångkulturellt, men att idag är den mångkulturella variationen 

betydligt större (Berglund & Sorgenfrei 2009). Ouis och Roald påstår att det har gått från ett 

litet antal invandrare från olika delar av Europa och Skandinavien till en invandring från hela 

världen. De flyktingar som kom från Europa och Skandinavien innan 70-talet hade oftast 

samma kultur och religion som det svenska folket, vilket gjorde att det blev enklare att 

integrera de i det svenska samhället. I början av 1970-talet förändrades invandringen i Sverige 

i samband med arbetskraften vilket bidrog med att flyktingar nu kom från olika delar av 

världen samt från muslimska länder. Idag vet man inte hur många muslimer som bor i 

Sverige, eftersom att registrering av religionstillhörighet är förbjuden och vilka som betraktas 

som muslimer skiljer sig från person till person. En uppskattning som ofta görs är dock att det 

rör sig om ungefär 400 000 individer. Ouis och Roald tar även upp att bland dessa individer är 

det många  som inte är troende, eller praktiserande, men uppger sig själva som muslimer med 

hänsyn till ett kulturellt och etniskt perspektiv. Det finns många olika tolkningar om muslimer 

och dessa skiljer sig åt bland olika verksamheter (Ouis & Roald 2003, s.75-76).  
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En vanlig uppfattning om muslimer är att majoriteten är aktivt troende, ber fem gånger om 

dagen och att muslimska kvinnor bär slöja men detta är inte hela sanningen, eftersom många 

muslimska kvinnor som inte bär slöja ändå betraktar sig som troende plus att alla muslimer 

inte ber fem gånger om dagen (Ouis & Roald 2003, s. 79-80).  

  

Mohammed Fazlhashemi (2012) diskuterar i sin bok Vems islam om platsens betydelse för 

religionen. Han menar att om religionen var platsbunden skulle den religiösa identiteten 

inskränkas samt upphöra vid flytt. För de muslimer som hamnar utanför den ursprungliga 

miljön blir situationen annorlunda och det beror på den bristande kännedomen om 

omständigheterna i de nya västerländska samhällena. Han menar att vissa muslimer då skapar 

miljöer som påminner om deras hemländer, alltså blir den självvalda segregationen en 

tillfällig lösning på problemet. Fazlhashemi tar även upp att denna segregation leder till att 

vissa muslimer skapar etniska eller konfessionella verksamheter (Fazlhashemi 2012, s. 237-

238). Bland vissa muslimer upprätthålls kontakterna genom den kulturellt religiösa, fysiska 

eller det mediala utbytet som exempelvis satellit-tv. Kontakterna blir en viktig förutsättning 

för att vidmakthålla den muslimska identiteten. Han hävdar att det i det svenska 

majoritetssamhället finns en grundläggande föreställning om att det inte går att förena en 

muslimsk identitet, livsåskådning, moraliska normer samt värderingar med den allmänna 

föreställningen i majoritetssamhället. På grund av detta blir varje integrationsförsök i det nya 

samhället en avvikelse från och ett brott mot den muslimska identiteten och den kulturella 

essensen. Kulturessentialisterna anser att den kulturella identiteten är knuten till etnicitet, 

ursprung, platser, språk etc. Utifrån detta perspektiv kopplas den muslimska identiteten och 

kulturen till muslimska kärnområden (Fazlhashemi 2012, s. 238). Konsekvensen utav denna 

uppfattning blir att islam och den muslimska identiteten betraktas som någonting främmande i 

det västerländska samhället (Fazlhashemi 2012, s. 239). Mötet med de muslimska 

identiteterna innebär möten med en mängd olika tolkningar. I samband med dessa möten 

träffar muslimer på ett flöde och varierande föreställningar om vad det innebär att vara, leva 

eller identifiera sig som muslim. Det muslimska identitetsskapandet utgår från ett teologiskt 

perspektiv, som innebär förståelse och läran om Gud samt läran om kristendomen 

(Svenskakademins ordlista 2013). Olika rättsskolor och muslimska tolkningstraditioner har 

redan en färdig plan på hur den idealiska muslimska identiteten bör vara. Den enskildes 

möjligheter att påverka denna plan har varit begränsad på grund av de muslimska 

auktoriteterna som har haft tolkningsföreträde i debatten om identitetsskapandet. 
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Vidare poängterar Fazlhashemi att vara bärare av en muslimsk identitet liksom all annan 

identitet inte leder till att muslimer hamnar i ett statiskt trygghetstillstånd och detta gäller 

oavsett om man befinner sig i ett muslimskt land eller i västvärlden. Enligt Fazlhashemis 

mening skapas den muslimska identiteten i sociala processer och i de sociala sammanhangen 

muslimer verkar i, prövas tolkningen av islams urkunder, alltså källan till islam. Detta blir en 

utmaning eller garanti på att den muslimska identiteten samt tillförandet av trosföreställningar 

inte stelnar och stagnerar (Fazlhashemi 2012, s. 240-241). 

 

Guadalupe Francia menar i sitt kapitel i boken Religiösa friskolor i Sverige att religiösa 

friskolor är en fråga om rättvisa. Från 1939 till 1980 präglades det svenska samhället av en 

jämlikhetspolitik. Då var det den offentliga skolan som skulle se till att alla fick en likvärdig 

utbildning och att barnen uppfostrades på rätt sätt och fick de rätta kunskaperna för att klara 

sig som individer i det rådande samhället (Francia 2007, s. 42). Under 1990 talet ändrades 

synen i samhället och individens behov och intressen blev mer aktuella. Valmöjligheten att 

fritt få välj sin utbildning blev central och i dagens skolsystem/utbildningssystem blir 

religiösa stiftelser och föreningar en viktig del i dess arbete. Dock måste dessa religiösa 

friskolor följa värdegrundens innehåll och innehållet i de rådande nationella skollagarna. 

Francia anser slutligen att man regelbundet måste kontrollera att både offentliga skolor och 

friskolor följer styrdokumentens mål, eftersom att detta leder till en likvärdig utbildning för 

alla elever i Sverige (Francia 2007, s. 42-43). 

 

Jenny Berglund skriver i boken Religiösa friskolor i Sverige (2007) bland annat om hur islam 

har etablerats i samhället. I de nordiska länderna är det endast kristendomen som är större än 

islam. Muslimer i Norden kommer från olika bakgrunder och antalet muslimer som föds i 

Norden ökar. I Norden samt i Europa finns det olika typer av religionsundervisning, men det 

är två olika typer av undervisning som dominerar. Det är först undervisningen som sker i 

koranskolor i moskéer eller olika församlingar, sen är det undervisningen som sker i skolan. 

När det gäller konfessionell undervisning i skolan har det i flera år, med vissa undantag, varit 

förbjudet att bedriva den typen av undervisning här i Sverige, men 1992 års friskolereform 

gjorde det möjligt. Idag finns det både friskolor med judisk profil, friskolor med kristen profil 

och friskolor med muslimsk profil. Debatten om valfrihet och ekonomiskt stöd till friskolorna 

började ta fart på 1980-talet bland politikerna och detta ledde till friskolereformen 1992 som 

går ut på att friskolorna skall ha samma förutsättningar som de kommunala skolorna 

(Richardson 2010, s. 167).  
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År 2012 fick Sverige en ny skollag. Den nya skollagen har på vissa sätt ändrat 

förutsättningarna för friskolor. Ändringarna har gjort att det nu står att undervisningen vid 

friskolor inte får vara konfessionell, men utbildningen får ha konfessionella inslag. Dessa 

inslag ska vara frivilliga för eleverna. När människor idag talar om undervisning med 

konfessionella inslag menar de att undervisningen i skolan bland annat får innehålla 

bönestunder och skolorna får ha religiösa symboler i inredningen. Ändringar som gjorts 

tidigare är bland annat att det ser nästan likadant ut för offentliga skolor och friskolor. Detta 

medför att läroplaner, kursplaner, timplaner och ämnesplaner även gäller för friskolor, även 

skolförordningen är till viss del densamma. Friskolor med särskild pedagogisk inriktning har 

vissa undantag, när det gäller läroplaner får dessa friskolor ha egna dokument som 

kompletterar den nationella läroplanen, men de får inte gå emot läroplanen och detsamma 

gäller timplanen, skolorna måste följa den, men vissa undantag kan göras. Regleringen av 

skolors konfessionella inslag blir allt tydligare i skollagen. Konfessionell betyder 

bekännelsetrogen, så om en skola är konfessionell bygger dess undervisning på en 

trosbekännelse. Ett annat ord som ofta används istället för konfessionell är religiös. Med 

undervisning menar de alltså de lärarledda lektionerna och utbildning omfattar även annan 

verksamhet som finns på skolan, så som raster, skolmåltider, utflykter etc. (Skolverket 2012, 

s. 1-9). 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Under detta avsnitt kommer vi att beskriva de begrepp som kommer ligga till grund för 

analysen. Vi har valt att använda oss av tre centrala begrepp: profilering, värdegrund och 

friskola samt två analytiska begrepp: identitet och fostran. Vi har valt att lägga till begreppet 

friskola eftersom det är grunden till vår studie. 

 

3.1Centrala begrepp  

 

3.1.1 Profilering 

Begreppet profilera innebär enligt Svenska akademins ordlista (2013) att man ger profil åt, 

framställer sig och framträder med särpräglade eller annorlunda drag samt att en profilskola 

anges som en skola med specialinriktning. Erlandsson menar att med profilering kan man 

förändra, skapa samt förbättra verksamhetens ställning. Vidare skriver Erlandsson vad 

profilering står för och anser att de egenskaper, förhållningsätt och karaktärsdrag 

verksamheten vill stå för framhävs genom de aktiviteter som utförs. Profilering innebär då att 

det inte sker ett uppehåll i verksamheten och att profileringen ska vara i en ständig utveckling 

(Erlandsson 2005, s. 15). Profileringen på de olika friskolorna med muslimsk profil som vi 

har studerat innebär att islam och arabiska läggs till det ordinarie schemat som två separata 

skolämnen utöver de obligatoriska. Det är dessa ämnen som skiljer en friskola med muslimsk 

profil från en kommunal skola enligt Johansson (1999, s. 179). Enligt Berglund (2010) består 

ofta profilämnet islam av tre delar: koranundervisning, islamisk historia och sång. Dessa delar 

präglas ofta av ett fokus på uppförande, det vill säga en diskussion om hur en god muslim 

idealt sätt bör uppföra sig i samhället (Berglund 2010).  

 

3.1.2 Värdegrund 

Enligt skolverkets dokument om skolutveckling (2013) syftar värdegrunden i skolan till att 

eleverna ska känna sig trygga och delaktiga i sin skolgång, samt att de ska kunna vara sig 

själva. Den syftar även till att fostra goda samhällsmedborgare. Elever ska kunna påverka sin 

skolgång och lära sig olika demokratiska kompetenser, så som reflektion och kritiskt 

tänkande. De olika värderingarna som skolan ska följa enligt läroplanen är samma som vårt 

demokratiska samhälle vilar på enligt skolverket.  
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Värdegrunden omfattar: människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Dessa 

värderingar ska skolan värld följa och förmedla till alla som går där. Arbetet med 

värdegrunden brukar beskrivas med tre ord: om, genom och för. Med det menas att man 

genom ett demokratiskt arbete ska ge eleverna kunskap om mänskliga rättigheter samt 

demokrati och dessa kunskaper utvecklas för vår gemensamma demokrati (Skolverket 2013).  

Elevernas delaktighet och inflytande i undervisning är det centrala i arbetet på skolorna. När 

det kommer till demokrati och värderingar förklaras det tydligt i Lgr 11, där står det bland 

annat att skolan har som mål att alla elever ska: 

- ”respektera andra människors egenvärde” 

- ”kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, s. 12). 

 

Vi har även använt oss av Kennert Orlenius bok Värdegrunden – finns den (2001) för att 

definiera begreppet värdegrund. Orlenius börjar med att beskriva vad som är grunden för 

värdegrunden och menar att denna fråga har varit debatterad under lång tid av filosofer, 

teologer och sociologer. Han redogör för vissa grundantaganden om hur man ser på 

värdegrundens grund. Dessa huvudsakliga grundaspekter är: 

• förnuftet 

• förmågan till känslomässig inlevelseförmåga 

• synen att vår etik vilar på en religiös grund 

 

Den första aspekten är förnuftet, Orlenius menar att det är förnuftet som säger oss vilka 

gärningar som är goda och vilka som inte är det. Med detta kan man säga att omoraliskt 

beteende kan bero på brist på förnuft. Enligt Orlenius har denna teori varit aktuell sedan 400 

talet f.kr och anhängare av denna syn anser att detta är själva etikens grund (Orlenius 2001). 

Den andra aspekten, förmågan till känslomässig inlevelseförmåga är som grunden för 

värdegrunden och innefattar saker som att ta hand om gamla och sjuka och att ha förmågan att 

sätta sig in i andra människors förutsättningar och omständigheter. Denna aspekt bygger mer 

på känsla och inlevelse än förnuft. En tredje aspekt, synen att vår etik vilar på en religiös 

grund som Orlenius tar upp, den innefattas av aspekter som människors lika värde, 

människolivets okränkbarhet, rättvisa och respekt.  
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Orlenius påstår att de som har denna syn på vad som är grunden till värdegrunden menar att 

etiken är något som är grundat utanför människan själv, det vill säga gud (Orlenius 2001). 

 

3.1.3 Friskola 

En friskola är enligt skolverket en skola som har en annan huvudman än landstingen eller 

kommunen. Friskolor får inte ta ut avgifter utan deras intäkter kommer från kommunala 

bidrag från kommuner (Berglund 2007, s. 10). En friskola kan drivas av en förening, stiftelse 

eller ett företag och för att kunna driva en friskola krävs ett tillstånd från skolverket. Det krävs 

att man följer grunderna i den nationella läroplanen samt att man kan erbjuda eleverna 

motsvarande kunskap som eleverna får i de kommunala skolorna. En friskola har rätt att 

utfärda betyg och betygen har samma värde som på de kommunala skolorna. Genom den nya 

friskolereformen blev det även lättare med finansieringen av friskolorna. Idag betalas det ut 

samma bidrag per elev som till de kommunala skolorna jämfört med tidigare då det bara var 

75 procent. Det är kommunens egen skolpeng som bidraget baseras på. En friskola med 

religiös profil kan framställas ur två perspektiv, antingen kan de ses som en ”svagare” variant 

av friskola med religiös profil eller en ”starkare” variant av en friskola med religiös profil. 

Berglund belyser att Hans Ingvar Roth har gjort en jämförelse mellan en ”svag” och en 

”stark” friskola med religiös profil. Han beskriver att en ”svag” friskola med religiös profil 

oftast inte har en specifik religiös värdegrund, religionen prioriteras inte i undervisningen och 

det finns inga religiösa symboler i skolan. Dessa friskolor med religiös profil liknar en 

kommunal skola. I en friskola med ”stark” religiös profil betonas en religiös värdegrund, 

religionen är av stor prioritet i undervisningen och religiösa symboler finns i skolan (Berglund 

2010). 

 

1945 startades den första friskolan i Sverige och det var den Estniska skolan i Stockholm som 

finansierades via statsbidrag (Johansson 1999, s. 178). Även Richardson skriver att redan 

under 1800-talet fanns det många privatskolor som finanserades med elevavgifter (Richardson 

2010, s. 166). I slutet av 1800-talet fick en del privata skolor statsbidrag och detta ledde till 

motivation och möjligheter till att starta eller pröva nya pedagogiska verksamheter. 

Privatskolorna gick länge med benämningen skolor med enskild huvudman men denna 

benämning ändrades 1980 till fristående skolor.  
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Debatten om valfrihet och ekonomiskt stöd till friskolorna började ta fart på 1980-talet bland 

politikerna och detta ledde till friskolereformen 1992 som går ut på att friskolorna skulle ha 

samma förutsättningar som de kommunala skolorna (Richardson 2010, s. 167). 1993 

öppnades den första muslimska friskolan i Malmö. Därefter har antalet av muslimska friskolor 

ökat i Sverige och de flesta av de muslimska friskolorna brukar ligga i invandrartäta 

bostadsområden och sällan i miljonprogrammens orter (Johansson 1999, s. 178).  Vidare 

skriver Johansson att muslimska friskolor även har mer svensklektioner på schemat än i andra 

skolor och att de flesta av skolornas lokaler har varit till andra syften än skola som till 

exempel förskola, kontor eller sjukhus. Man har därför lagt ett stort arbete och resurser på att 

göra de ändamålsenliga (Johansson 1999, s. 179).  Enligt Johansson lärarna som undervisar på 

skolorna är oftast svenska, icke-muslimer med lärarbehörighet, förutom lärarna i islam, 

arabiska och modersmål, där deras utbildning och bakgrund kan skilja åt (Johansson 1999, s. 

180). 

 

3.2 Analytiska begrepp  

 

3.2.1 Identitet 

Enligt Einarsson (2010) är en kraftfull markör av människans identitet hennes eller hans första 

språk eller dialekt. Genom att tala sitt första språk markerar människan sin hemhörighet och 

sitt ursprung. Einarsson (2010) påstår att människor inte överger sitt modersmål utan att ha ett 

starkt skäl till det. Det egna modersmålet eller språket markerar individens personliga 

identitet. Förutom språket kan identitet även kopplas till hur vi uppfattar oss själva, 

grupptillhörighet samt andras uppfattningar om jag-et och oss-et. Einarsson delar in identitet i 

två delar, den sociala identitetet samt den subjektiva identiteten. Den sociala identiteten byggs 

upp av de olika grupper vi tillhör och denna kombination gör oss unika som individer. Den 

subjektiva identiteten byggs upp av de egenskaper vi själva eller andra anser att vi har och ger 

oss insikten av att vi är unika (Einarsson 2010, s. 39-41).  

 

Vidare förklarar Karmela Liebkind identitetsbegreppet på följande sätt: ”Man särskiljer ofta 

mellan personlig och social identitet. Personlig identitet syftar på de egenskaper som skiljer 

en människa från andra och gör henne unik. Den sociala identiteten avser de egenskaper som 

människan har gemensamt med andra individer i samma grupp” (Liebkind 2000, s. 313). I vår 

uppsats använder vi framförallt identitet i relation till social identitet. 
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 Anledningen till det är att den sociala identiteten är den som påverkas vid förändringar, som 

exempelvis migration. Den personliga påverkas naturligtvis också, men eftersom det är 

skolans värld vi studerar väljer vi att fokusera på den sociala. 

 

Castells (2000) beskriver identitet som människans källa till mening och erfarenhet i livet. 

Enligt Castells kan en individ ha flera olika identiteter och att de primära identiteterna kan ta 

sig utryck i religiösa, territoriella, nationella eller etniska former. Individens olika identiteter 

kan skapa motsägelser i individens beskrivande av sig själv samt i individens handlande 

(Castells 2000, s. 20). Castells anser att det är viktigt att skilja på en individs identitet och en 

individs roller. En individ kan ha olika roller samtidigt exempelvis vara arbetare, mamma och 

fotbollsspelare och dessa olika roller definieras enligt normer som institutioner och 

organisationer i samhället har skapat. Vidare skriver Castells att rollernas betydelse och 

möjlighet att påverka individens beteende beror på förhållandet mellan individen, samhällets 

institutioner och organisationer. Han menar att även identiteter kan utvecklas ur institutioner 

och att en identitet blir till först när individen införlivar det i sitt tänkande och konstruerar en 

mening kring den (Castells 2000, s. 20-21).  Enligt ett sociologiskt perspektiv är alla 

identiteter konstruerade, frågan är hur, från vad, av vem och för vad de är konstruerade. 

Identitets konstruktion kan utvecklas från olika byggstenar exempel historien, geografi, 

biologi, institutioner, kollektiva minnen, personliga minnen och religiösa uppenbarelser. Olika 

grupper, individer och samhället bearbetar byggstenarna av vår identitets konstruktion. 

Individerna anordnar om byggstenarna i dess mening enligt olika sociala och kulturella 

projekt som alla är invanda i en form av socialstruktur och dess olika tids och rums ramar. 

Castells hävdar:  

… i allmänna ordalag, vem som konstruerar en kollektiv 

identitet, och i vilket syfte, i hög grad bestämmer det symboliska 

innehållet i denna identitet och dess mening för dem som 

identifierar sig med eller placerar sig utanför den (Castells 2000, 

s. 21).  

Med citatet menar Castells att den sociala identitetskonstruktionen alltid äger rum i ett 

sammanhang som formas av maktrelationer. Vidare anser han att det finns en skillnad mellan 

tre former för vad som anger och vad som ger upphov till identitetsbyggnad. Dessa tre former 

är legitimerande identitet, motståndsidentitet och projektidentitet (Castells 2000, s. 21). Vi har 

valt att enbart beskriva motståndsidentitet och projektidentitet, eftersom de är relevanta för 

vår uppsats.  
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Motståndsidentitet  

Motståndsidentitet skapas av aktörer som befinner sig i positioner eller tillstånd som har 

nedvärderats eller stigmatiserats av maktens logik. Därför bygger denna identitetsform på 

motstånd och överlevnadsvärn från principer som skiljer sig från de åsikter som genomsyrar 

samhällets institutioner. Enligt Castells är motståndsidentitet den viktigaste formen av 

identitetsskapande i dagens samhälle. Motståndsidentitet beskrivs som former av gemensamt 

motstånd som grundas i identiteter som är bestämda av exempelvis historiska, geografiska 

eller biologiska faktum. Detta innebär att ”motståndsidentitetsgruppen” vänder på 

värdeomdömet som även förstärker gränsen mot ”de andra” som inte har samma identitet.  

Ett exempel på motståndsidentitet kan vara religiös fundamentalism eller några delar av 

queer-kulturen. Genom att bygga denna defensiva identitet innebär det att gruppens eller 

individens identitet vänder på de dominerade institutionernas eller ideologiernas 

värdeomdömen samtidigt som det förstärker gränserna mellan mötet (Castells 2000, s. 22-23). 

 

Projektidentitet  

Denna identitetsskapande utveckling kallar Castells för projektidentitet. Denna identitet 

utvecklas när sociala deltagare på grund av kulturella material bygger en ny identitet. Den 

”nya” identiteten omdefinierar individens situation i samhället och därför efterstäver 

identitetsförändringen till att strukturera om hela samhället. Castells ger feminismen som 

exempel:  

… när feminismen överskrider kvinnoidentitetens och 

kvinnorättigheternas försvarsvärn och därmed utmanar patriarkatet 

(och därmed den patriarkala familjen), och med dem hela den struktur 

av produktion, reproduktion, sexualitet och personlighet som 

samhällena historiskt sett har baserats på (Castells 2000, s. 22).  

Med citatet anser Castells att identitetsbygget är ett projekt om ett annorlunda liv.  

 Identiteten kan i fortsättningen ge samhällsomvandling som genomsyrar sättet vi lever, men 

det är inte säkert att det blir en förändring. Det kan likaväl bestå som en defensiv gemenskap 

eller kanske utvecklas till en intressegrupp. Oftast kan motståndsidentitet utvecklas till 

projektidentitet. Bland de kollektiva identiteterna är projektidentiteten som påverkar vårt 

framtida samhälle mest (Castells 2000, s. 23-24).   
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3.2.2 Fostran 

Enligt Nationalencyklopedin (2013) definieras begreppet fostran som en process genom 

vilken människan formas av omgivningen. ”En synonym till begreppet fostran är uppfostran, 

som definieras enligt följande av Nationalencyklopedin "överföring av normer och 

värderingar från en generation till en annan". Professorn i utvecklingspsykologi Dion Sommer 

beskriver begreppet fostran som en process där barn vägleds av föräldrarna och andra vuxna 

utifrån vissa direkta eller underförstådda regler. Detta för att barnet ska kunna lära sig att 

orientera i sin omgivning samt den värld som barnet ska erövra själv. Vidare menar Sommer 

att ingen verksamhet eller omsorg som har med fostran att göra ska betraktas som lösryckt 

från sin samhälleliga och kulturella kontext. Han hävdar att det är familjen som måste dela 

denna uppgift genom att förmedla det samhälleliga och kulturella till barnet med hjälp av 

skolan och förskolan (Sommer 2007). Enligt Sommer har forskare inte förrän nu börjat 

intressera sig för vad "föräldrars och andra vuxnas hållningar och olika sätt att fostra betyder 

för barns kompetensutveckling." (Sommer 2007, s. 150). I den strukturering som finns i vår 

vardag samt i vårt umgänge med andra människor kommer vuxnas uttryck på fostran av barn. 

Fostran sker direkt vissa gånger och enligt Sommer kan det jämställas med när någon talar om 

för barnet vad som är rätt eller fel samt hjälper barnet med olika anvisningar. Fostran 

inkluderas i struktureringen av vardagen och där föräldrarna har huvudansvaret för att ordna 

ansvar, sammanhang, frihet samt social gemenskap för barnet i sin erövring av världen 

(Sommer 2007).  

 

Även forskaren och författaren Lennart Svensson (2009) skriver kring ämnet, läran om fostran 

och utbildning. Han menar att pedagogiken innefattar tre begrepp uppfostran, undervisning 

och utbildning och att begreppet uppfostran är det mest grundläggande av de tre. Enligt 

Svensson finns det en nära relation mellan uppfostran och undervisning och att dessa två 

begrepp oftast förutsätter varandra. Vidare skriver han att ett av begreppen i verksamheten är 

mer dominerande och därför uppmärksammas mest. Tidigare förknippade man begreppet 

uppfostran med en innebörd av auktoritär uppfostran. Det vill säga en modell av kontroll och 

disciplinering. Det har gjorts uppror under de sista århundradena mot uppfostran som praktisk 

tillämpning. Svensson tittar tillbaka till 1700-talet, då Sverige präglades av en frihets och 

utvecklingstänkande. Det svenska samhället hade styrts av kungar och kyrkans makt och 

utvecklingen gick in senare i en historisk tid där den enskilda människan hyllades och en 

ökning av individualism utvecklades.  
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Det som blev mål för upproret var de auktoritära formerna av uppfostran som fanns i hem och 

skola. Uppfostrantänkandet byttes till ett utvecklingstänkande. I det pedagogiska tänkandet 

ersattes barnets uppfostran till barnets utveckling, en utveckling som var inriktad på att tro på 

förnuftet, upplysning, vetenskap och kunskap. Vilket även ledde till frihet från tvång och 

förtryck och att denna frihet tog form i demokratins syn på fostran. "Demokratisk fostran har 

setts som alternativ till, motsats till auktoritär uppfostran" (Svensson 2009, s. 12). Enligt 

Svensson ses den demokratisk fostran som en form av uppfostran, men som inte begränsas till 

auktoritär uppfostran. Utan som används för att beteckna alla former av uppfostran eller 

fostran (Svensson 2009).  

 

3.2.3 Teoretisk sammanfattning 

Vi har valt att använda oss av dessa begrepp som vår teori eftersom de ingår i våra 

frågeställningar och för att de ligger till grund för uppsatsens ämne. Genom att definiera dessa 

begrepp får läsaren en tydlig bild av vad vi vill förmedla/belysa i vår studie. Begreppens 

relevans kommer vi att tydliggöra i vårt resultat och analysavsnitt längre fram. 
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4. Tidigare forskning 

Under detta avsnitt kommer vi att ta upp vad andra forskare har studerat och kommit fram till 

inom ämnet friskolor med muslimsk profil. Vi har valt Ringö och Tunström, Aretun, 

Gustavsson och Berglund eftersom att de är relevanta för vår studie. Utifrån dessa forskares 

studier kommer vi att analysera vårt material som vi har fått fram under våra intervjuer med 

rektorerna och observationer på skolorna.  

 

4.1 Segregation – en väg till integration? 

Forskarna Ringö och Tunström diskuterar i tidskriften Invandrare och minoriteter att 

konfessionella och språklig eller etniska skolor har ökat i antalet sedan möjligheterna till att 

starta egna skolor förändrades. Dessa skolor har väckt debatten om hur minoritetsskolor 

främjar integrationen av invandrare i det svenska samhället. Vidare problematiserar Ringö 

och Tunström att friskolorna ska vara öppna för alla men i verkligheten verkar de vara 

segregerande. Det råder olika uppfattningar om segregationen är positiv eller negativ för 

integrationen. ”Fungerar skolorna som bevarare av en ursprunglig kulturell identitet i det nya 

landet? (Ringö & Tunström 2003, s. 26). ”Antalet friskolor växer. En betydande andel har 

språk eller religion som profilämne. Frågan är om sådan skolgång leder till integration eller 

om skolor med etnisk profil blir första steget till en segregerad tillvaro” (Ringö & Tunström 

2003, s. 26). Ringö och Tunström har kommit fram till att friskolorna ger barnen trygghet och 

självförtroende enligt flera källor. De menar att anledningen till att invandrarbarn är stökiga 

på de kommunala skolorna oftast beror på att de känner sig osäkra där. Det är även viktigt att 

föräldrarna känner sig trygga, de är i behov av att möta förståelse båda språkligt och 

kulturellt. Friskolorna fyller en viktig funktion som integrationsprojekt eftersom barnens skola 

utgör en viktig del i föräldrarnas sociala nätverk. Ringö och Tunström hävdar att det på 

kommunala skolorna inte finns utrymme för individuella olikheter. De behov som kommunala 

skolan inte kan ge tillfredsställs på friskolorna. Friskolorna ger både barnen och föräldrarna 

en språklig och kulturell trygghet samt fungerar som en länk till familjens kultur, historia och 

religion (Ringö & Tunström 2003, s. 28). För Ringö och Tunström är språket en viktig del i 

integrationen eftersom den har en social och kulturbärande funktion samt fungerar som en 

nyckel till det svenska samhället. Språket har även betydelse för individen och integrationen 

underlättas genom att kunna tala och förstå svenska. Inom integrationspolitiska diskussionen 

har begreppet ömsesidighet betydelse men begreppet assimilation tar man avstånd ifrån 

eftersom den definieras som påtvingad svenskhet (Ringö & Tunström 2003, s. 26-28).  
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”När språkfriskolan endast tillgodoser behov av bevarande och isolering är skolan inte 

gynnsam för integrationsprocessen” (Ringö & Tunström 2003, s. 28). Ringö och Tunströms 

forskning är relevant för vår studie eftersom att de diskuterar om att friskolor ska vara öppna 

för alla, men de anser att de snarare segregerar eleverna i skolorna. De ifrågasätter om 

friskolor med religiös profil integrerar eller om skolorna skapar en segregerande tillvaro. 

Vidare diskuterar de föräldrarnas trygghet och deras behov av förståelse, både inom språket 

och inom kulturen. Dock menar vi att de drar kommunala skolor över en kam. Utifrån den 

studie som de har genomfört är det omöjligt att generalisera kommunala skolor.  

 

4.2 Barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma  

Socialantropologen och forskaren Åsa Aretun har i sin avhandling Barns ”växa vilt” och 

vuxnas vilja att forma diskuterat den vuxencentrerade idén på barns fostran. Aretun 

undersöker hur barnen formas i en friskola med muslimsk profil inom ramen som vuxna har 

ordnat.  Aretun argumenterar genom avhandlingen att friskolor med muslimsk profils makt att 

forma barnen inte är så stor som det påstås i samhällsdebatten (Aretun 2007, s. 10-11). 

Hennes undersökning visar istället att barnen formar varandra och att vuxenvärldens påverkan 

framförallt kommer hemifrån. Vidare diskuterar Aretun att barn är individer, men som ännu 

inte är färdiga personer och som fortfarande formas av vuxna. Uppfostran kan betraktas som 

ett maktförhållande mellan den som formar och den som formas. Där den ena parten fixerar 

normer och värden och den andra förväntas att ta dem till sig (Aretun 2007, s. 48). Det 

förekommer ibland negativa syner och inställningar till muslimer i det svenska samhället dels 

via medier, på gatorna, men även i de kommunala skolorna (Aretun 2007, s. 71). Aretun tar 

även upp att många barn med en muslimsk bakgrund utsätts för trakasserier, rasism och 

diskriminering. Det resulterar i att dessa barn får en negativ självbild när det kommer till 

deras muslimska bakgrund och deras muslimska identitet bryts sönder (Aretun 2007 s. 71).  

De muslimska barnens känsla av utanförskap och ”annorlundahet” leder till att de söker sig 

till varandra istället (Aretun 2007, s. 97).  En argumentation som hörs i debatterna mot 

friskolor med muslimsk profil är att skolorna ska fungera som en social och kulturell 

mötesplats, men ett vanligt motargument är att de inte kommer att fungera som en kulturell 

mötesplats. Aretun skriver att dessa motståndare påstår att barnen inte kommer lära sig att få 

förståelse för och samexistera över kulturella gränser på friskolorna (Aretun 2007, s. 68). Det 

vi måste ha i åtanke enligt Aretun är att muslimerna utgör en heterogen grupp av människor 

och inte en etnisk grupp. 
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Förespråkare för de olika friskolorna med muslimsk profil har hävdat att muslimska barns 

identiteter bryts ner i den kommunala skolan. Dels på grund av oförståelse, okunskap, rasism 

men även av en negativ inställning gentemot muslimer (Aretun 2007, s. 9). Dessa 

förespråkare menar vidare att friskolor med muslimsk profil erbjuder barnen kunskap om sin 

kultur och religion och genom det förstärks barnens identitet och bidrar till att de blir trygga 

individer som kan integreras i samhället (Aretun 2007, s. 9). Aretun framhäver att rektorerna i 

hennes undersökning menade att det var betydelsefullt för de muslimska barnen att vara i en 

muslimsk miljö en stor del av dagen, för att kunna skapa trygghet samt stabilitet hos dem 

vilket krävs för integreringen i svenska samhället och detta ska göras utan att deras muslimska 

identitet ska brytas sönder (Aretun 2007, s. 75).  

 

Aretuns studie har relevans för vår forskning eftersom hon problematiserar hur uppkomsten 

av friskolor med muslimsk profil ger trygghet åt både eleverna och föräldrarna samt att 

föräldrarna kan känna sig förstådda i dessa skolor. I hennes studie kommer hon dock fram till 

att barnen snarare påverkas av varandra och hemmen än skolan. Vidare diskuterar Aretun att 

vårt mångkulturella samhälle, kulturkrockar och olika identitetsproblem är ytterligare en 

annan anledning till uppkomsten av friskolor med muslimsk profil. Hon poängterar dock att 

hon anser att dessa problem skapas i sociala relationer, inte i olika kulturer. 

 

4.3 Muslimsk skola, svenska villkor   

Etnologen och forskaren Kristina Gustafsson har i sin avhandling Muslimsk skola, svenska 

villkor studerat en friskola med muslimsk profil i Jönköping. I sin avhandling skriver hon om 

mötet mellan skolpersonal och elever på skolan. Vidare diskuterar Gustafsson även om 

upplevelserna av skillnaden mellan den svenska och muslimska kulturen som både 

skolpersonal och elever upplever (Gustafsson 2004). Gustafsson ställer en viktig fråga: ” hur 

kan man förena rätten att vara olik och rätten att ha lika värde?” (Gustafsson 2004, s. 19).  

Hon menar att människors lika värde garanteras genom värdet av jämlikhet samt friheten att 

själv välja gemenskap (Gustafsson 2004, s. 109). Gustavsson påpekar även vikten av en 

mångkulturell helhet som ska skapas och där ska skillnader kunna få plats. Vidare skriver hon 

om vilka värden som ska ha tolkningsföreträde i samhället när det finns så många olika 

synsätt på individens frihet, livet och sexualiteten (Gustafsson 2004, s. 173).  
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De som har skrivit om friskolor med muslimsk profil samt de rektorer som vi har intervjuat 

pratar om att skolorna stärker elevernas identitet och ger de bättre förutsättningar i den 

kulturella bakgrunden, men samtidigt finns det en rädsla att skolorna ska segregera eleverna 

samt skapa vi och de konflikter i samhället (Gustafsson 2004). Gustavssons forskning har 

relevans för vår studie eftersom hon diskuterar hur elever och skolpersonal upplever 

skillnader mellan den svenska och muslimska kulturen. Vidare poängterar Gustavsson om 

människors lika värde samt vikten av en mångkulturell helhet där även skillnader ska få plats. 

 

4.4 Teaching Islam: Islamic religious education in Sweden 

I avhandlingen Teaching Islam: Islamic religious education in Sweden (2010), har 

religionsvetaren Jenny Berglund studerat hur tre friskolor med muslimsk profil undervisar 

profilämnet islam. Genom deltagande observationer och intervjuer med skolans profillärare 

har hon kommit fram till att undervisningen om islam skiljer sig mycket mellan skolorna och 

att respektive skolas profilämne beror dels av vilken teologisk tolkningstradition som läraren 

tillhör, dels vilken erfarenhet läraren har av det svenska samhället. Lärarens didaktiska val 

påverkas av dessa faktorer. Hennes studie visar också att värdegrunden tolkas mycket olika av 

lärarna, något som får betydelse för hur lärarna till exempel undervisar om jämställdhet.  

Vidare diskuterar Berglund bland annat om friskolor och om religionsundervisning i Sverige. 

Hon tar dels upp att friskolor i Sverige kan delas upp i tre olika kategorier, dessa är: Waldorf, 

allmän och konfessionell. Men som vi har nämnt tidigare måste en friskola vara öppen för 

alla, oavsett religiös tro. 

 

 Berglunds forskning har relevans för vår studie eftersom den visar att friskolor med 

muslimsk profil är sinsemellan mycket olika men också för att den tydligt visar på olika sätt 

som lärarna arbetar med elevernas muslimska identitet i klassrummet.  

 

4.5 Varför väljer muslimska föräldrar friskolor? 

Enligt regeringen skall ingen behöva känna sig otrygg eller avstå från skolan på grund av 

etniska och kulturella bakgrunder.  Ringö och Tunström påstår i artikeln ”Segregation – en 

väg till integration” att det är just denna otrygghet och rädsla som leder till att många barn och 

föräldrar med invandrarbakgrund söker sig till friskolan istället till den kommunala skolan. 

Valet av friskola innebär för föräldrarna att de kan ta del av barnets skolgång samt att de kan 

bli förstådda av personalen på skolan (Ringö & Tunström 2003, s. 28).  
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På friskolorna anser Ringö och Tunström att mycket beror på föräldrarna och lärarnas 

inställning i integrerings frågorna. Om föräldrarna och skolpersonalen anser att deras uppgift 

är att skydda eleverna från det svenska samhällets påverkan eller om skolan ska lägga en stor 

vikt på bevarandet av det förflutna.  Enligt Ringö och Tunström har även föräldrarnas avsikt 

betydelse i om de vill stanna i Sverige eller om de har planer att flytta tillbaka till sina 

hemländer. Om föräldrarna vill stanna i Sverige är det bra för barnen att gå på en friskola för 

att inte glömma sitt hemland samt kulturen. Friskolan kan ha en positiv funktion i 

integreringen om detta är föräldrarnas avsikt, men om föräldrarna vill återvända till hemlandet 

anser Ringö och Tunström att skolans funktion blir att skydda dessa barn från att bli 

”försvenskade” (Ringö & Tunström, s. 28).   

 

Även Berglund (2007) tar upp föräldrars perspektiv på skolvalen som de gör. Hon skriver att 

forskare i andra studier kom fram till att muslimska föräldrar framförallt väljer muslimska 

friskolor för att de anser att kommunala skolor inte gör det möjligt att följa de regler som 

finns inom islam. Exempelvis regler angående bönen, maten, nakenhet och fastan. Föräldrarna 

ansåg även att islam hade fått en negativ ställning, på kommunala skolor sågs religion ofta 

som någonting konstigt, speciellt islam. Kommunala skolor gjorde eleverna sekulariserade, 

alltså de såg till att eleverna var neutrala i olika trosfrågor. Många föräldrar kände sig även 

utanför och de kunde inte göra sig förstådda i alla lägen. En annan viktig del är disciplinen, på 

kommunala skolor var den alldeles för dålig enligt de muslimska föräldrarna och språket hos 

eleverna på de kommunala skolorna var även det för dåligt. Alla dessa skäl tyder på att 

föräldrarna eftersöker en trygghet och chansen att få vara delaktiga i sina barns framtid. Även 

islamundervisningen var en del i valet av skola. Den visade eleverna hur man lever sitt liv 

som muslim på det bästa sättet (Berglund 2007, s. 81-93). 
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5. Metod & Material 

I det här avsnittet kommer vi att ge en beskrivning på vårt val av metod, samt hur vi gick till 

väga när vi samlade in vårt material. Vi kommer även presentera olika problem som vi har 

stött på under arbetets gång.  

 

5.1 Metodval 

Eftersom det vi forskar om kommer att styra metodvalet, är det viktigt att tänka igenom hur vi 

på bästa sätt får ut så mycket som möjligt av forskningsområdet, samt de informanter som vi 

har. För oss blev det självklara metodvalet intervjuer, det är ett av de vanligaste och viktigaste 

redskapen inom utbildningsvetenskapen (Stukát 2012). Vi valde att använda oss av kvalitativ 

intervju eftersom att vi genom den får reda på vad specifika personer tycker, deras tankar och 

åsikter. Med kvalitativa intervjuer kan vi även variera fasta frågor med öppna frågor, då kan vi 

anpassa både våra frågor och ordningen de ska ställas i till situationen. Vi får ett bredare 

material och en djupare förståelse för det som vi vill undersöka. Man ska som forskare efter 

intervjun kunna tolka materialet som man har fått genom intervjuerna (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2010, s. 40). Det finns en del fördelar och nackdelar med att göra en intervju. 

Fördelarna med en intervju är att den går relativt snabbt att genomföra och den som gör 

intervjun får ett brett material. En intervjus nackdelar är att intervjun är baserad på ett samtal 

som ägde rum vid en viss tid och plats. Det som den som intervjuas säger kan vara något som 

intervjuaren inte alls har tänkt sig (Ahrne & Svensson 2011, s. 36-56). Man kan även säga att 

vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, vi visste vilket ämnesområde vi ville 

undersöka, men ställde frågorna i den ordning som passade just för det specifika tillfället. Vi 

hade några huvudfrågor, som vi ställde till alla informanter, men sedan följdes dessa upp av 

följdfrågor, som: kan du berätta mer? vad menar du med det? etc. Eftersom metoden kan 

anpassas till situationer som uppstår, kan forskare med hjälp av den komma djupare och få ett 

bättre samspel mellan den som intervjuar och den som intervjuas (Stukát 2011).  

 

Valet av observationer föll dels på att vi är två som skriver och då behöver vi ha två delar, 

men även för att få ut mer av besöket på de olika skolorna. Via observationer kan vi med egna 

ögon se vad skolorna faktiskt gör/inte gör och vi kan studera miljön runtomkring. Det blir ett 

tydligt och konkret material som vi senare kan tolka och resonera kring (Stukát 2011).  

Vi har även gjort innehållsanalys av informationen från skolornas hemsidor och en 

informationsbroschyr, enligt Stukát (2011) är det ytterligare ett sätt att söka kunskaper på.  



30 

Vid innehållsanalys försöker forskaren analyserar textens innehåll. Vi valde denna metod för 

att kunna jämföra våra informanters resonemang med det som står på hemsidorna samt det 

som vi läste i den ena skolans informationsbroschyr, för att se sambandet mellan dessa två 

informationskällor (Stukát 2011). 

 

5.2 Urval av intervjusubjekt 

Vår studie är baserad på fyra intervjuer med två rektorer och två biträdande rektorer på fyra 

olika friskolor med muslimsk profil och observationer på tre av skolorna. Att vi endast har tre 

observationer beror på att rektorn på den sista skolan kom upp till Stockholm för ett möte 

samt att skolan ligger utanför Stockholm så vi besökte aldrig den. Valet av just fyra skolor föll 

på svårigheten att få tag i informanter. Friskolor, speciellt friskolor med muslimsk profil, har 

varit extremt utsatta i media, därför kunde vi endast intervjua rektorer på fyra stycken skolor.  

När det kommer till observationerna, ligger tre av skolorna i Stockholm och den sista ligger 

en bit utanför Stockholm. Rektorn på skolan utanför Stockholm hade som vi nämnde tidigare 

ett möte i Stockholm och han var snäll och mötte upp oss här i Stockholm innan sitt möte, 

därför har vi ingen observation därifrån. Valet av intervjusubjekt beror på forskningsområdet, 

därför har forskningsfrågan en viktig del i detta val. Som intervjuare måste man tänka på att 

olika platser väcker olika typer av känslor, intryck och upplevelser. Valet av tid och plats beror 

även det på forskningsområdet och forskningsfrågan (Ahrne & Svensson 2011, s. 36-56). 

 

5.3 Presentation av våra informanter 

Under denna rubrik kommer vi att presentera våra informanter, alla namn på informanterna 

och skolorna är fingerade, vilket innebär att de är påhittade. 

 

Mustafa, Shamskolan 

Vi skulle ha intervjuat rektorn på Shamskolan, men eftersom han aldrig kom, ställde 

biträdande rektorn Mustafa upp istället. Han har jobbat på skolan från mitten på 90 – talet och 

ca 10 år framåt som rektor, sedan slutade han, men kom tillbaka och började arbeta som 

biträdande rektor, han har arbetat på skolan i ca 15 år. Efter att han utbildat sig till lärare 

började han arbeta på en kommunal skola här i Sverige, men 1994 efter att statsmakten 

ändrades fick rektorn på Shams klartecken att öppna en friskola med muslimsk inriktning. På 

90 - talet startade han och Mustafa skolan för att hjälpa muslimska barn, målet med skolan var 

att underlätta vardagen för muslimska familjer. 
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Abraham, Kamarskolan 

Vi intervjuade en av de tre biträdande rektorerna som finns på skolan, han heter Abraham och 

har arbetat på skolan i 16 år. Han har utbildat sig till matematiker i sitt hemland och 

kompletterade det med en lärarutbildning här i Sverige. Efter det gick han även på den statliga 

rektorsutbildningen. Kamarskolan är en stiftelse, alltså ej vinstdrivande, som startades för att 

ägarna ansåg att många barn med invandrarbakgrund valde fel väg och de fick inte det som de 

behövde i kommunala skolor (Abraham, Biträdande rektor på Kamarskolan, 1 oktober 2013). 

Abraham sa att han aldrig valde att arbeta just på en friskola med muslimsk profil, utan han 

visste att han ville arbeta med barn och inom skolans värld, när tillfället dök upp så tog han 

det. Han anser dock att det är en fördel att arbeta på en skola som har samma tankesätt och 

samma kultur som han själv. 

 

Lars, Nagmaskolan 

Vi har intervjuat Lars och han arbetar som rektor på Nagmaskolan och har endast arbetat här i 

6 veckor. Han är inte muslim och hade ingen erfarenhet av eller kunskap om islam när han 

sökte jobbet som rektor. Han sökte jobbet för att han arbetat i invandrartäta områden nästan 

hela sin tid inom skolans värld och han tänkte att den erfarenheten skulle vara tillräcklig.  

Lars är utbildad mellanstadie – och högstadielärare och har arbetat som det i 12 år, 6 år på 

mellanstadiet och 6 år på högstadiet. Efter det läste han till specialpedagog och har arbetat 

som det i 13 år och till sist har han arbetat som skolledare i 5 år. 

 

Ali, Wardaskolan 

Vi intervjuade Ali, rektorn på Wardaskolan, han har arbetat på skolan sen mitten på 2000 - 

talet. Ali är i grunden civilekonom, han har även läst lite andra kurser inom ekonomi för att 

sedan läsa rektorsutbildningen. Han började arbeta några år som civilekonom och efter det 

fick han jobb i stiftelsen som sköter skolan. Och till sist blev han rektor på skolan. 

 

5.4 Genomförande 

Vi började med att ringa upp alla våra informanter och berättade att vi skriver vår c-uppsats 

samt vad vi studerar. Efter det berättade vi att vi gärna ville komma och intervjua dem, alla 

informanterna fick välja tid och plats för intervjun för att det skulle känna sig trygga och 

bekväma, alla intervjuer skedde alltså på olika skolor och de tog ca 30 minuter.  
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Efter och under intervjuerna observerade vi även miljön runt omkring, vi fick se bönerum, 

klassrum och personalrum. Eftersom vi var två som intervjuade, delade vi upp ansvaret. En av 

oss ställde frågorna och skötte intervjun och den andra spelade in och skrev upp viktiga saker 

som kom upp. Fördelen med att vara två blev att vi fokuserade på olika saker och det ledde till 

att vi fick mer information och bättre intervjuer. Vi började varje intervju med att förklara de 

olika etiska principerna som finns, bland annat att den som intervjuas kommer vara anonym 

och att den får avsluta intervjun när som helst, etc. Efter varje intervju transkriberade vi 

materialet som vi fått fram, den som skrev upp olika saker under intervjun skötte även 

transkriberingen. Det var lättare för den att komma ihåg vad som sagts och gjorts under 

intervjuerna. 

 

5.5 Etiska principer 

Vi har i vår uppsats valt att utgå från Stukáts fyra forskningsetiska krav, som är: 

informationskravet, vilket innebär att vi har informerat våra intervjusubjekt om att deras 

deltagande är frivilligt och vad vår studie syftar till. Samtyckeskravet innebär att våra 

intervjusubjekt själva ansvarar för sin medverkan och att de när som helst kan dra sig ur eller 

avbryta intervjun. Konfidentialitetskravet innebär att våra intervjusubjekt ska garanteras 

anonymitet och att information om dem inte kommer att redovisas i vår studie.  

Nyttjandekravet innebär att vårt insamlade material endast får användas i forskningssyfte. 

(Stukát 2012, s. 139-140). 

 

5.6 Trovärdighet och forskarroll  

För att kunna skapa en så trovärdig undersökning som möjligt måste forskaren utgå från 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet behandlar studiens tillförlitlighet, och med det menas att 

man kollar så att studien är korrekt gjord, att forskaren har studerat det som ska studeras och 

om andra kan upprepa metoden och komma fram till samma resultat. Validitet betyder att man 

verkligen har undersökt det man ville undersöka och ingenting annat (Stukát 2011, s.132-

133). Vår undersökning har inte som syfte att jämföra kommunala skolor med friskolor som 

har islam som profil. Vi undersöker hur fyra rektorer på friskolor med muslimsk profil 

presenterar skolornas arbete med att stärka sina elevers muslimska identitet i förhållande till 

det svenska samhället som de lever i, samt hur de beskriver skolornas arbete med 

värdegrunden.   
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En kvalitativ forskningsmetod kritiseras ofta eftersom den anses vara allt för subjektiv samt 

att resultatet ofta påverkas av den unika kontexten som uppstår vid intervjutillfället. Detta 

innebär att undersökningen blir svår att upprepa och att tillförlitligheten sänks (Stukát 2011, s. 

36). För att stärka tillförlitligheten har vi valt att använda samma intervjuguide vid 

intervjuerna och tack vare intervjuguiden skulle intervjun kunna utföras av någon annan. 

 Men det är möjligt att sammanhanget vid ett annat intervjutillfälle kan påverka 

informanternas svar, däremot bör upplevelsen i stora drag vara densamma. Stukát (2010) 

skriver om reliabilitetsbrister och att ett kvalitativt resultat är beroende av vem som gjort 

tolkningen. En av dessa brister kan vara att vi som intervjuare eller informanterna har tolkat 

en fråga eller ett svar på felaktigt sätt. Stukát skriver vidare att man kan undvika detta genom 

att hela tiden återkoppla till informanternas svar (Stukát 2011, s. 36, 133). Under intervjuerna 

återkopplade vi till informanternas svar och frågade om vi hade tolkat och uppfattat svaren 

rätt, men trots att man gör detta finns det risk för att tolkning inte speglar en informants svar 

fullt ut. Centralt för den här undersökningen har varit att fånga rektorernas perspektiv på 

skolornas profil samt hur rektorerna resonerade kring begreppen identitet och värdegrund. 

Vårt undersökningsresultat stämmer ganska bra överens med tidigare forskning vilket höjer 

trovärdigheten. Enligt Stukát ska man jämföra sitt resultat mot tidigare forsknings resultat och 

teorier inom området för att höja materialets trovärdighet (Stukát 2011, s.143). Det har vi 

gjort i vårt resultat- och analysavsnitt.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att forskarens roll som person har betydelse för 

undersökningens kvalitet och hållbarhet. Enligt författarna ska forskningsresultatet vara 

oberoende, vilket innebär att forskaren ska vara opartisk och ge en så fullständig bild av 

fenomenet som möjligt. När man gör en forskningsstudie med hjälp av intervjuer skapas ett 

nära samband mellan forskare och informant, då finns det risk för att forskaren identifierar sig 

med undersökningsgruppen och tolkar samt rapporterar resultatet ur sitt perspektiv (Kvale & 

Brinkman 2009, s. 90-91). Under undersökningens gång har vi som forskare ständigt 

reflekterat kring våra egna roller i undersökningen samt i vilken utsträckning vi kan ha 

påverkat undersökningens resultat. Vi har försökt att hålla distans och se på materialet med 

neutrala ögon. Eftersom vi inte har någon personlig relation till informanterna och 

undersökningen inte är finansierad anser vi att våra roller som forskare har varit neutral. 
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5.7 Problematik 

Det största problemet som vi stötte på var att hitta informanter, som vi tidigare skrev har 

friskolor med muslimsk profil varit extremt utsatta i olika medier (Berglund 2010).  

Av den anledningen har vi endast fått fyra intervjuer och tre observationer, men vi har 

kontaktat 7 – 8 olika friskolor med muslimsk profil. Förutom utsatthet var övriga skolors 

anledning tidsbrist och omorganisering. Vi valde, trots brist på informanter, att skriva om 

friskolor med muslimsk profil på grund av vårt intresse för ämnet. 

 

6. Resultat och analys 

Under detta avsnitt kommer vi att analysera vårt material utifrån våra frågeställningar, 

teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning. Vi kommer att börja med att analysera våra 

intervjuer utifrån frågeställningarna, de teoretiska utgångspunkterna samt den tidigare 

forskningen, sedan kommer vi att analysera våra observationer. Vi gör det för att det ska bli 

lättare för läsaren att förstå valet av våra olika perspektiv. 

 

6.1 Analys av intervjuer 

 

6.1.1 Hur beskriver rektorerna skolornas arbete med olika 

värdegrundsfrågor?   

Som vi skrev tidigare i teoridelen kan vi i skolverkets dokument om skolutveckling läsa om 

att värdegrunden i skolan ska syfta till att eleverna känner sig trygga och delaktiga i sin 

skolgång, samt att de ska kunna vara sig själva. Utifrån våra intervjuer med informanterna och 

informationen från broschyren och hemsidorna kan vi konstatera att detta är en extremt viktig 

del i arbetet på friskolorna som de arbetar på. Alla informanter påpekade att de anser att 

eleverna måste känna sig delaktiga och trygga i sin skola och skolgång, för att eleverna senare 

ska kunna bygga upp en stabil identitet.  

 

Värdegrunden syftar även till att fostra goda samhällsmedborgare, den omfattar: 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Dessa värderingar ska följas av 

alla inom skolans värld och förmedlas till alla elever som går där.  
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Under våra intervjuer med rektorerna fick vi på vår fråga gällande värdegrunden olika 

perspektiv på hur skolorna tolkar det som står i värdegrunden samt hur de arbetar med det i 

praktiken. Tre av våra informanter, Mustafa på Shamskolan, Abraham på Kamarskolan och 

Ali på Wardaskolan, relaterade värdegrunden direkt till skolornas arbete med demokrati och 

genus. Alla tre talade om genus och demokrati i samband med idrottslektionerna på skolorna. 

Gustafsson problematiserar i sin avhandling hur man kan förena rätten att vara olik och rätten 

att ha lika värde (Gustavsson 2004). Hon menar att människors lika värde garanteras genom 

värdet av jämlikhet samt friheten att själv välja gemenskap. Gustavsson påpekar vidare vikten 

av en mångkulturell helhet som ska skapas och där ska skillnader kunna få plats.  

Gustafssons resonemang har likheter med vår studie där informanterna talade om separationen 

av flickor och pojkar under idrottslektionerna. Informanterna ansåg att genom att låta sina 

elever ha separata lektioner får alla samma chans, utan separata lektioner skulle inte flickorna 

få samma förutsättningar som pojkarna. Genom att dela upp lektionerna blir det jämställt 

mellan könen och alla människors lika värde prioriteras enligt informanterna. Mustafa 

påpekade att många anser att det är fel att separera flickor och pojkar under idrottslektionerna, 

men det jämförde han med att vi i alla år har separerat pojkar och flickor under olika 

idrotter/idrottsevenemang. Han sa att det aldrig är någon som har ifrågasatt det, så därför 

borde det inte vara konstigt att friskolor med muslimsk profil gör det samt att i princip alla 

andra länder utom de nordiska separerar pojkar och flickor under idrotten. 

 

Gustavssons tolkningar påminner om hur våra informanter har utformat sina verksamheter, 

utifrån vad de anser är den muslimska kulturen, men även utifrån det som står i värdegrunden. 

Så dessa friskolor med muslimsk profil blir alltså en lösning på funderingar kring vilka värden 

som ska ha tolkningsföreträde i samhället när det kommer till alla människors olika synsätt på 

tillexempel individens frihet, livet och sexualiteten. I läroplanen för grundskolan 2011 kan vi 

läsa att skolans värdegrund går ut på att skolan ska gestalta och förmedla jämställdhet mellan 

kvinnor och män, individens frihet och integritet samt alla människors lika värde. 

 

Enligt våra informanter har läroplanens texter om värdegrunden stor betydelse och är en 

tydlig del i deras verksamhet. Värdegrunden tolkas dock hela tiden i relation till olika 

muslimska ideal som i exemplet ovan om simundervisning och separation mellan könen. 

Under våra intervjuer svarade samtliga informanter att anledningen till att de öppnade dessa 

friskolor var för att underlätta för muslimska barn och dess familjer.  
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Vidare säger våra informanter att på friskolor med muslimsk profil vet familjerna att barnen 

får den utbildning som de har rätt till, men ur ett muslimskt perspektiv. På liknande sätt 

antyder Ringö och Tunström att friskolor blir en viktig del i föräldrarnas sociala nätverk, de 

blir en del av ett integreringsprojekt. Vidare poängterar Ringö och Tunström att det inte finns 

plats för individuella olikheter på kommunala skolor. Det som muslimska föräldrar och barn 

känner att de saknar på kommunala skolor finns på friskolor med muslimsk profil, dessa 

skolor ger föräldrarna en kulturell och språklig trygghet och fungerar som en länk till 

familjens kultur, historia och religion (Ringö & Tunström 2003). Med det muslimska 

perspektivet menar våra informanter olika synsätt samt arbeten som underlättar elevernas dag 

på skolan, ett exempel är som våra informanter berättar att de separerar pojkarna och flickorna 

vid idrotten. Det kan upplevas av vissa icke muslimer som något avvikande men för muslimer 

är det ett sätt att ge muslimska flickor sin rätt till att delta på idrottslektionerna samt lära sig 

simma. Dessa flickor skulle enligt våra informanter inte ha samma möjlighet till detta på en 

kommunal skola. Detta kan vi koppla till Orlenius tredje aspekt.  

 

Den sista informanten, Lars, svarade väldigt kort på vår intervjufråga om värdegrunden. Han 

kopplade frågan direkt till läroplanen och sa att hela skolans arbete med värdegrundsfrågor 

utgår från läroplanen.  

 

6.1.2 Hur resonerar rektorerna om skolornas arbete med eleverna 

inför kommande mötet med samhället som de lever i? 

Enligt Ringö och Tunström är språket en viktig del i integrationen. Dels har det en social och 

kulturbärande funktion men fungerar även som en nyckel till det svenska samhället, alltså 

öppnar upp olika möjligheter för urveckling (Ringö & Tunström 2003). Detta resonemang 

stämmer överens med vad flera av informanterna på skolorna hävdade. När vi frågade 

Mustafa om elevernas integrering i samhället svarade han att Shamskolan arbetar extra med 

svenska språket och är väldigt noga med vem som undervisar i ämnet svenska. De är det 

eftersom det är många nyanlända som börjar på skolan och även för att de flesta eleverna bor i 

så kallade invandrartäta områden. Mustafa menar att skolans atmosfär, miljö och 

identitetsskapande bidrar till att eleverna som går där lyckas senare i livet och det bidrar även 

till att eleverna kommer tillrätta i det svenska samhället.  
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90 % av eleverna lyckas och fortsätter vidare till högskolor och universitet (Mustafa, 

Biträdande rektor på Shamskolan, 30 september 2013). I skolans informationsbroschyr kunde 

vi även läsa att undervisningen ska syfta till att visa vilken roll islam kan ha i samhället som 

eleverna lever i. Undervisningen ska få eleverna att reflektera och fundera över olika 

livsfrågor, sin egen identitet samt etiska förhållningssätt. Den ska alltså få eleverna att 

utveckla sig själva samt få en förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och 

leva. Skolan anser även att det, för elevernas utveckling, är viktigt att bekräfta deras kulturella 

och religiösa identitet. Enligt den broschyr som skolan har producerat som 

informationsmaterial leder detta till att eleverna kommer att ha bättre möjligheter att utvecklas 

till självständiga och ansvarstagande människor som känner att de passar in och är delaktiga i 

samhället som de lever i. På liknande sätt menar Aretun att rektorerna i hennes undersökning 

konstaterade att det var betydelsefullt för muslimska barn att vara i en muslimsk miljö en stor 

del av dagen, för att kunna skapa trygghet samt stabilitet hos dem vilket krävs för 

integreringen i svenska samhället (Aretun 2007). De andra tre informanterna Abraham på 

Kamarskolan, Lars på Nagmaskolan och Ali på Wardaskolan kopplade vår intervjufråga om 

integration huvudsakligen till att de bygger upp en trygghet och en identitet hos eleverna som 

lär dem att veta vilka de är och vad de står för. 

 

På Nagmaskolans hemsida kan vi läsa att skolans profil bygger på tre olika delar, dessa är: 

lärande, ansvar och identitet. Den mest centrala delen av Nagmaskolans profil är identitet, 

personalen på skolan strävar enligt deras hemsida efter att skapa trygga individer som senare 

leder till trygga samhällen. Den trygga identiteten skapar en förståelse och acceptans för 

dagens mångkulturella samhälle och alla olika individer som lever tillsammans i det. 

Nagmaskolan ska tillsammans med både eleverna som går där samt deras föräldrar utforma en 

verksamhet som individ anpassas efter varje enskild elev. Läsinlärningen på skolan är ett högt 

prioriterat mål, Nagmaskolan anser att om eleverna kan läsa och förstår det de läser utvecklas 

de snabbare. Enligt Nagmaskolans hemsida grundar sig all kunskap, inlärning och utveckling 

på läsning. Dessa verktyg hjälper eleverna att lyckas och passa in i samhället som de lever i 

och även i andra skolor i framtiden, här ser vi tydliga likheter med Aretuns studie. Även 

Kamarskolan tar upp vikten av svenska som undervisningsspråk på skolan och de integrerar 

även svenska som andraspråk i undervisningen. På deras hemsida kan vi läsa att skolan gör 

det för att eleverna ska få med sig en stabil grund när de sedan går vidare till gymnasiet. 

Enligt deras hemsida arbetar skolan efter den svenska läroplanen (Lgr 11) och de har som mål 

att integrera sina elever i det svenska samhällets värderingar.  
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Samtidigt ska eleverna ha förståelse för och trygghet i sin egen tro och i sin egen kultur.   

Aretuns tolkningar har likheter med våra informanters resonemang om elevernas utanförskap. 

De påstod att på en friskola med muslimsk profil behöver inte eleverna förklara varför de 

exempelvis bär själ. På dessa skolor är det ingen som ifrågasätter elevernas olika val och de 

kan på så sätt bygga en stabil grund och skapa en trygg identitet. Vidare diskuterar Ringö och 

Tunström att frågor om integrering i det rådande samhället ofta beror på vad föräldrar och 

personal på friskolan har för inställning till det. Antingen anser föräldrarna och skolpersonalen 

att deras uppgift är att skydda eleverna från det svenska samhällets påverkan eller om skolan 

ska lägga en stor vikt på bevarandet av det förflutna.  

 

Enligt Ringö och Tunström har även föräldrarnas avsikt betydelse i om de vill stanna i Sverige 

eller om de har planer att flytta tillbaka till sina hemländer. Om föräldrarna väljer att stanna i 

Sverige kan en friskola med muslimsk profil vara bra för barnen för att de inte ska glömma 

sitt hemland samt kulturen. Vidare menar Ringö och Tunström att föräldrarnas avsikt har 

betydelse i om föräldrarna avsikt är att stanna kan friskolorna ha en positiv funktion i 

integreringen. Men om föräldrarna vill återvända till hemlandet blir skolans funktion att se till 

att barnen inte blir ”försvenskade” (Ringö & Tunström 2003).   

 

6.1.3 Vad anser rektorerna att skolorna gör för att stärka sina 

elevers muslimska identitet? 

Aretun beskriver i sin avhandling hur muslimska barns identiteter bryts ner i den kommunala 

skolan. Detta på grund av oförståelse, okunskap och rasism men även genom en viss 

negativitet gentemot muslimer. Vidare beskriver Aretun hur de muslimska barnen i friskolor 

med muslimsk profil erbjuds kunskap om sin religion och kultur. Med detta förstärks barnets 

identitet och leder till trygga individer som kan integreras i samhället (Aretun 2007).  

Under våra intervjuer svarade samtliga informanter att den största fördelen med att välja en 

friskola med muslimsk profil är för att bygga upp elevernas identitet. De menar att i en 

friskola med muslimsk profil arbetar människor/lärare som förstår sig på eleverna och på 

kommunala skolor finns det inte samma förståelse för elever med muslimsk bakgrund.  
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Vidare anser informanterna att det kan hända att elevernas religion blir ifrågasatt på andra 

skolor, men lärarna på friskolor med muslimsk profil känner till de olika traditionerna inom 

islam och förstår på ett sätt som gör det möjligt att skapa en trygg och säker miljö åt eleverna 

som går på dessa skolor. Våra informanters svar kan vi koppla till Liebkinds förklaring av 

identitetsbegreppet, hon skiljer på personlig identitet och social identitet. Med personlig 

identitet talar hon om de egenskaper som skiljer en människa från andra och gör henne unik. 

Den sociala identiteten avser enligt Liebkind de egenskaper som människan har gemensamt 

med andra individer i samma grupp (Liebkind 2000).  

 

Vidare förklarar Castells (2000)  begreppet identitet som grunden till mening och erfarenhet i 

livet. Enligt Castells finns det flera olika identiteter hos en individ. De kan ha olika identiteter 

men de grundläggande identiteterna kan ta sig utryck i religiösa, territoriella, nationella eller 

etniska former. Vidare i avsnittet om tidigare forskning skriver Ringö och Tunström att 

friskolor ger barnen trygghet och självförtroende, enligt dem är anledningen till att 

invandrarbarn är stökiga på de kommunala skolorna kopplat till dessa elevers osäkerhet 

(Ringö & Tunström 2003).  

 

Lars på Nagmaskolan var noga med att påpeka att den mest centrala delen av Nagmaskolans 

profil är identitet, de strävar efter att skapa trygga individer vilket skapar trygga samhällen. 

Han menar att den trygga identiteten skapar en förståelse och acceptans för dagens 

mångkulturella samhälle och alla olika individer som lever tillsammans i den. Alla skolorna 

ska enligt Aretun sträva efter att skapa en trygghet som bygger upp elevernas identitet och 

stärker deras självförtroende. Detta hjälper eleverna att lyckas senare i livet (Aretun 2007).  

Aretun påstår att barn är individer, men ännu inte är färdiga personer och de formas 

fortfarande av vuxna (Aretun 2007). Utifrån Aretuns resonemang kan vi se ett samband med 

Lars åsikter om Nagmaskolans centrala del i profilen, alltså identitet. Båda anser att skolor 

bör sträva efter att bygga upp elevernas identitet så att de lyckas senare i livet.  

 

6.1.4 Hur beskriver rektorerna skolornas profil? 

 Under avsnittet teoretisk utgångspunkt skrev vi tidigare att begreppet profilera innebär att 

man ger profil åt någonting, framställer sig med annorlunda drag samt att en profilskola är en 

skola med specialinriktning (Svenskakademins ordlista 2013).  
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Erlandsson tar upp att man med profilering kan förändra, skapa och förbättra verksamhetens 

ställning. Alla våra informanter gav väldigt specifika svar på vår intervjufråga om skolornas 

profil. Tre av informanterna var inne på samma spår, de kopplade frågan direkt till olika 

specifika delar inom islam, som halalmaten, de muslimska högtiderna och bönen. Enligt 

Abraham på Kamarskolan finns det endast fem sakar som skiljer friskolor med muslimsk 

profil från kommunala skolor dessa är:  

1. 1 manlig och 1 kvinnlig lärare i idrott, flickor och pojkar har alltså separata 

idrottslektioner. Han ser det som en enkel lösning så att alla flickor slipper känna sig 

obekväma och det ger de möjligheten att vara med på alla lektioner. 

2. De serverar bara halalmat. 

3. Skolan är stängd när det är olika muslimska högtider och de dagar som skolan är 

stängd ersätts i början eller slutet av varje läsår. 

4. De har en lektion i veckan om islam och den är mellan 50 – 60 minuter. 

5. De har ett bönerum där de elever som vill får be. Det är frivilligt och de får tillgång till 

salen en gång om dagen. 

 

Enligt Johansson(1999) är det endast två ämnen som skiljer en friskola med muslimsk profil 

från en kommunal skola, dessa är islam och arabiska. Ämnena läggs till som två separata 

skolämnen utöver de obligatoriska. Detta blir alltså grunden till friskolorna sprifilering.  

 

Även Berglund skriver att alla skolor inom det svenska skolsystemet måste förhålla sig till det 

som står i läroplanen (Lgr 11), timplaner, skollagen etc. därför har friskolor med religiös 

profil oftast utökat sin undervisning några timmar i veckan. Skolorna har alltså, utöver 

ordinarie undervisning, lektioner i profilämnet (Berglund 2010). Berglund skriver i boken 

Religiösa friskolor i Sverige att forskare i andra studier har diskuterat muslimska föräldrars 

val av friskolor med muslimsk profil. Föräldrarna väljer friskolor med muslimsk profil för att 

reglerna inom islam ska kunna följas. Exempelvis regler kring maten, nakenheten, bönen, och 

fastan. Föräldrarna ansåg även att islam hade fått en negativ ställning och på kommunala 

skolor sågs religion ofta som någonting konstigt, speciellt islam (Berglund 2007). Genom 

Berglunds text kan vi se ett sammanhang till våra informanters svar om varför människor ska 

välja friskolor med muslimsk profil. Alla våra informanter svarade att målet med de olika 

friskolorna med muslimsk profil är att underlätta för muslimska barn och deras familjer, enligt 

våra informanter finns det vissa saker som en kommunal skola inte kan erbjuda muslimska 

elever, men som föräldrar till dessa elever vill att deras barn ska få.  
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Exempel på detta är att eleverna får fira de olika högtiderna inom islam, de får tillgång till ett 

bönerum två gånger per dag (vid lunch och på eftermiddagen), de har separata idrottslektioner 

för flickor och pojkar, de har separat undervisning i skolans profilämne samt att skolan endast 

serverar halalmat. Berglund skriver vidare att kommunala skolor gjorde eleverna 

sekulariserade, alltså de såg till att eleverna var neutrala i olika trosfrågor. En annan viktig del 

från Berglunds text var att många föräldrar kände sig utanför på de kommunala skolorna och 

de kunde inte göra sig förstådda i alla lägen. Disciplinen är även den en viktig del när det 

kommer till föräldrarnas val av friskolor med muslimsk profil. På kommunala skolor var den 

alldeles för dålig enligt de muslimska föräldrarna och språket hos eleverna på de kommunala 

skolorna var för dåligt. Alla dessa skäl tyder på att föräldrarna eftersöker en trygghet och 

chansen att få vara delaktiga i sina barns framtid (Berglund 2007). Den fjärde och sista 

informanten svarade inte alls som övriga informanter gjorde. Hans svar på vår intervjufråga 

om skolans profil utgick inte från islam, utan han kopplade frågan till begreppet friskola. Lars 

svar på frågan om vad som skiljer deras friskola från den kommunala skolan var att förklara 

för oss att på friskolor får man göra allt, man får i princip göra precis som man vill. En annan 

fördel med friskolor är att om man vill ha ett möte med någon på skolan finns de alltid där, 

man behöver aldrig vänta eller ringa runt till massa olika människor. Även 

huvudmannen/ägaren arbetar på skolan, han finns också alltid där. En nackdel med friskolor 

generellt ansåg han var att ledningen måste ta tag i olika saker som kan uppstå helt själva, 

exempelvis om pengarna tar slut är enda alternativet konkurs. Detta kopplar vi till Berglunds 

förklaring av begreppet friskola. En friskola drivs av en huvudman som inte tillhör landsting 

eller kommun, friskolor kan alltså drivas av stiftelser, föreningar eller företag. För att kunna 

öppna och driva en friskola krävs skolverkets tillstånd och grunderna i den nationella 

läroplanen måste följas. Eleverna ska alltså kunna få motsvarande kunskap som det erbjuds i 

kommunala skolan.  Intäkterna kommer från kommunala bidrag och dessa skolor får inte ta ut 

avgifter (Berglund 2007). Senare under intervjun kommer även Lars in på föräldrarnas val av 

just Nagmaskolan. Han berättar att fördelen med att placera sitt barn på Nagmaskolan är 

synen på disciplin, moral och tankesättet som finns där. Han säger att det är därför som de 

flesta föräldrar har valt denna skola till sina barn. De förväntar sig att normerna och reglerna 

som finns inom religionen lärs ut. Olika moraliska samt disciplinära aspekter som föräldrarna 

vill att skolan ska förmedla till barnen styr verksamheten på skolan.  
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På liknande sätt beskriver Sommer begreppet fostran som en process där barn vägleds av 

föräldrar och andra vuxna i sin omgivning utifrån specifika eller underförstådda regler. Denna 

process skapas i olika verksamheter som barnen befinner sig i, men Sommer påpekar 

föräldrarnas huvudansvar i processen. Han menar att föräldrarna med hjälp av skolan ska 

förmedla olika kulturella och samhälleliga aspekter till barnet (Sommer 2007). Denna liknelse 

kan alltså göras utifrån föräldrars syn på sitt barns skolgång. Sommers definition av begreppet 

fostran, där han beskriver det som en process där barn vägleds av vuxna, kan kopplas till Lars 

förklaring av Nagmaskolans profil, där han beskriver hur skolans verksamhet styrs av 

moraliska och disciplinära aspekter som föräldrarna vill att skolan ska förmedla till barnen.  

 

 

Analys av observationerna 

 

6.1.5 Hur ser miljön ut i och omkring skolorna? 

Under våra observationer på skolorna fokuserade vi på vissa specifika områden, bland annat 

vart de låg, hur det såg ut inuti skolorna och om vi kunde se några konfessionella inslag. 

Enligt den nya skollagen 2012 talar människor idag om undervisning med konfessionella 

inslag och med det menar de att undervisningen i skolan får innehålla bönestunder och 

skolorna kan även ha religiösa symboler i inredningen. Om en skola är konfessionell innebär 

det att undervisningen bygger på en trosbekännelse, konfessionell betyder alltså 

bekännelsetrogen. Ett annat ord som ofta används istället för konfessionell är religiös. 

(Skolverket 2012). Vi har som sagt bara observationer från tre av skolorna, eftersom att den 

fjärde inte ligger här i Stockholm. Vi började med att observera på Shamskolan som ligger i 

ett industriområde norr om Stockholm. Skolan ligger i gamla företagslokaler och det finns 

nästan ingen gård som eleverna kan vara på under rasterna. 

 

Det första man möts av när man kommer in i skolan är en stor tavla med arabisk text på. 

Tavlan representerar Allahs 99 namn, bredvid den sitter en mindre tavla med text på både 

arabiska och svenska. På den står det att alla ska hålla skolan ren och fin. Överallt i hela 

skolan hänger det olika tavlor med text ur Koranen, nästan alla är på arabiska och ett fåtal har 

även svensk text. Vi fick även se ett klassrum, skolans klassrum ser ut som vilket klassrum 

som helst, i dem finns det inga tavlor med religiösa texter på. Skolans bönerum har en stor röd 

matta som täcker hela golvet.  
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På väggarna hängde olika suror ur Koranen och precis vid ingången hängde en tavla som 

förklarade vikten av fredagsbönen, tavlans text var på både svenska och arabiska. Med hjälp 

av våra informanter och teorierna som vi har besvarades undran om de övergivna lokalerna, 

på grund av ekonomiska skäl blev det oftast övergivna företagslokaler i industriområden som 

blev friskolorna med muslimsk profils plats.  

 

Under våra observationer av de tre muslimska friskolorna kunde vi se en skillnad mellan dem, 

på Shamskolan hade de religiösa texter och suror ur Koranen på väggarna. På flera ställen på 

skolan hängde dessa tavlor med texter, både på arabiska och svenska. I Berglunds bok 

Religiösa friskolor i Sverige kan vi som sagt läsa om Hans Ingvar Roths jämförelse av 

”svaga” och ”starka” friskolor med religiös profil och enligt hans jämförelse är Shamskolan 

en ”stark” friskola med religiös profil, medan de andra två är ”svaga”. Denna liknelse kan 

alltså göras utifrån de religiösa texterna som vi observerade på Shamskolan, Hans Ingvar Roth 

förklarar att en friskola som har ”stark” religiös profil ofta kan klassificeras som en friskola 

med konfessionella inslag. När en friskola klassificeras som konfessionell har oftast 

religionen en central del i undervisningen och skolans väggar är ofta prydda med religiösa 

symboler och texter (Berglund 2007). Hans Ingvar Roths jämförelse mellan en ”svag” och en 

”stark” friskola med religiös profil beskriver vidare att en ”svag” friskola med religiös profil 

oftast inte har en specifik religiös värdegrund, religionen prioriteras inte i undervisningen och 

det finns inga religiösa symboler i skolan. Dessa friskolor med religiös profil liknar en 

kommunal skola (Berglund 2007).  

 

Vår andra observation gjorde vi på Kamarskolan som ligger i en förort väster om Stockholm. 

Kamarskolan är den enda skolan vi har besökt som ligger i vanliga skollokaler. Skolan har en 

ordentlig skolgård, dock har förskoleverksamheten endast en lite gård. När vi kom in i skolan 

möttes vi av ett lugn och fick direkt hjälp av en modersmålslärare, han visade oss till 

Abrahams rum. På väggarna hängde nästan ingenting, men i Abrahams rum fanns det tavlor 

med arabisk text på, dessa tavlor representerade olika suror ur Koranen. Mittemot Abrahams 

rum låg bönerummet, golvet var täckt med en stor röd matta och precis när vår intervju skulle 

starta, samlades de elever och personal, som ville, i bönerummet för att be en eftermiddags 

bön. Klassrummen på skolan såg ut som vilket klassrum som helst. Den sista observationen vi 

gjorde var på Nagmaskolan som ligger i ett industriområde söder om Stockholm. När vi står 

utanför kan vi inte förstå att det är en skola, men inuti byggnaden ser vi det.  
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Skolans gård är extremt liten och eleverna har nästan ingenstans att ta vägen på rasterna. När 

vi går runt i skolan kan vi inte se några tecken på att det är en friskola med muslimsk profil 

som vi är i. På väggarna hänger teckningar och olika saker som eleverna på skolan har gjort. 

Klassrummen ser ut som vilket klassrum som helst, tyvärr får vi inte se bönerummet, men 

Lars berättar att den har en röd matta som täcker golvet.  

 

Efter våra observationer kunde vi se olika samband mellan skolorna, de låg alla i övergivna 

lokaler, oftast i industriområden och bönrummen hade stora röda mattor som täckte golvet. 

Även Johansson skriver om att de flesta muslimska friskolorna brukar ligga i invandrartäta 

bostadsområden och sällan i miljonprogrammens orter (Johansson 1999). Vidare skriver 

Johansson att vissa av dessa friskolors lokaler har använts till andra ändamål som till exempel 

förskola, kontor eller sjukhus. Detta har krävt ett stort arbete för att göra de ändamålsenliga 

(Johansson 1999). Som vi tidigare tog upp så är en friskola en skola som har en annan 

huvudman än kommun eller landsting. De drivs av en stiftelse, förening eller ett företag och 

dessa skolor är då icke vinstdrivande, dock behöver de få tillstånd från skolverket innan de 

kan öppna. Vi kan alltså se ett samband mellan vår andra och vår tredje observation och Roths 

jämförelse av en ”svag” friskola med religiös profil. Dessa skolor liknade vilken kommunal 

skola som helst, bortsett från skolornas bönerum. Utifrån våra observationer och den tidigare 

forskningen kan vi alltså konstatera att det ser väldigt olika ut på de friskolor med muslimsk 

profil som vi har besökt. 
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7. Slutdiskussion 

Huvudsyftet med vårt arbete var att få en större inblick i hur friskolor med muslimsk profil 

arbetar med att stärka sina elevers identitet, vi ville även få en större kunskap om hur de 

arbetar med olika frågor om värdegrunden. Men vi har även haft som avsikt att titta på 

skolornas miljö, deras profil samt integrering av elever till samhället som de lever i. När vi 

samlade in vårt material och analyserade det hade vi hela tiden vårt syfte och frågeställningar 

som grund. Efter samtal med alla våra informanter kunde vi se ett tydligt engagemang och ett 

brinnande intresse för deras arbete på skolorna. Alla våra informanter sa under våra intervjuer 

att anledningen till varför de öppnade sina friskolor med muslimsk profil var för att underlätta 

för barn med muslimsk bakgrund. Men även för att föräldrarna till dessa barn skulle känna sig 

trygga och förstådda, för i friskolor med muslimsk profil vet familjerna att barnen får den 

utbildning som de har rätt till, men ur ett muslimskt perspektiv. Via våra informanter och den 

tidigare forskningen fick vi bekräftelse på vikten av föräldrarnas åsikter och föräldrarnas 

trygghet med valet av skolan åt sitt/sina barn. Även om det förmodligen generellt är väldigt 

viktigt för föräldrar att känna en trygghet, så tolkar vi det som att muslimska föräldrar främst 

kopplar tryggheten på skolan med kulturell bakgrund och religion. Vi anser att problemet och 

missförståndet som uppstår bland muslimska föräldrar och den kommunala skolan beror 

mycket på vad de olika parterna tycker och tänker angående olika frågor inom islam. På 

friskolor med muslimsk profil behöver föräldrarna inte förklara sig, för de flesta som arbetar 

på skolorna har samma syn kring olika frågor och både personal samt föräldrar förstår 

varandra på ett helt annat sätt. När föräldrarna sätter sina barn på en friskola med muslimsk 

profil vet de att de får undervisning i religionen islam och allt som ingår i den, exempelvis 

disciplin, moral, språk etc. Detta kan vi koppla till Berglund (2007) där hon beskriver att 

föräldrars val av friskolor med muslimsk profil görs för att reglerna som finns inom islam inte 

kan följas på de kommunala skolorna.  Föräldrarna ansåg även att islam hade fått en negativ 

ställning, på kommunala skolor sågs religion ofta som någonting konstigt, speciellt islam 

(Berglund 2007). Vi har fått lära oss genom utbildning samt via våra förkunskaper att 

människor utvecklas och lär sig nya saker genom det sociala samspelet och det är även där 

man utvecklar sin identitet.  

 

Alla våra informanter var väldigt noga med att tala om identitet som en central del i både 

undervisning och som representant för det som friskolorna står för. De vill stärka sina elevers 

identitet vilket leder till att de klarar sig bättre senare i samhället som de lever i.  
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Under våra intervjuer med informanterna lät det som att de menade att de vill börja med att 

utveckla elevernas sociala identitet, alltså de egenskaper som eleverna har gemensamt med 

varandra, för att i slutändan fokusera på elevernas personliga identitet. Likt det som Liebkind 

skriver när hon förklarar identitetsbegreppet: ”Man särskiljer ofta mellan personlig och social 

identitet. Personlig identitet syftar på de egenskaper som skiljer en människa från andra och 

gör henne unik. Den sociala identiteten avser de egenskaper som människan har gemensamt 

med andra individer i samma grupp” (Liebkind 2000). Vidare talade informanterna om 

begreppet identitet ur en kulturell synvinkel, de menade att eleverna ofta väljer just en friskola 

med muslimsk profil för att de kan vara sig själva där. Där arbetar människor som förstår sig 

på eleverna och som inte ifrågasätter eleverna när det kommer till vissa delar ur deras 

religion. Lärarna på friskolor med muslimsk profil känner till de olika traditionerna inom 

islam och förstår på ett sätt som gör det möjligt att skapa en trygg och säker miljö åt eleverna 

som går på dessa skolor och eleverna behöver på så sätt inte förklara sig. Enligt våra 

informanter är det en av anledningarna till att många barn med muslimsk bakgrund söker sig 

till friskolor med muslimsk profil. Utifrån våra tolkningar leder en trygg identitet till 

självsäkerhet och stolthet över sin kulturella och religiösa bakgrund, vilket resulterar i en 

lyckad framtid.  

 

Vi tror även att vissa elever med muslimsk bakgrund som går på kommunala skolor kan 

utveckla en dubbel identitet, med det menar vi att dessa elever försöker passa in med övriga 

elever på skolan för att inte hamna utanför gemenskapen, men även för att de inte vill ses som 

”de andra”. Samtidigt som de försöker passa in i skolans värld har de sin kulturella bakgrund 

och religion som de ska anpassa sig efter. På en friskola med muslimsk profil behöver dessa 

elever inte anpassa sig på samma sätt, där kommer alla elever från samma kulturella och 

religiösa bakgrund vilket skapar en trygghet hos dem. Detta kan vi koppla till Fazlhashemis 

förklaring om att det i det i det svenska majoritetssamhället byggs upp en föreställning där 

man inte kan förena livsåskådning, moraliska normer och värderingar samt en muslimsk 

identitet med den rådande föreställningen i majoritetssamhället. Detta leder till att 

integrationsförsöken i det nya samhället misslyckas samt att det blir ett brott mot den 

muslimska identiteten och den kulturella essensen (Fazlhashemi 2012).  
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Enligt Kulturessentialisterna är den kulturella identiteten knuten till platser, ursprung, språk, 

etnicitet etc. Detta leder till att den muslimska identiteten och kulturen kan kopplas till 

muslimska kärnområden (Fazlhashemi 2012). På grund av detta har islam och den muslimska 

identiteten uppfattats som något negativt i det västerländska samhället (Fazlhashemi 2012). 

 

Både Ringö och Tunström samt Aretun tar upp att begreppet identitet är kopplat till valet av 

skola för elever med muslimsk bakgrund. Ringö och Tunström menar att friskolor ger 

eleverna en trygghet och ett självförtroende, vilket de inte får på en kommunal skola.  

Därför anser Ringö och Tunström att de flesta barn med invandrarbakgrund är stökiga på 

kommunala skolor, de känner att de inte passar in och känner sig väldigt osäkra där (Ringö & 

Tunström 2003). Aretun diskuterar också olika svårigheter för barn med muslimsk bakgrund 

som går på kommunala skolor. Enligt Aretun blir dessa barn ofta utsatta för trakasserier, 

diskriminering och rasism. Det resulterar då i att barnen får en negativ självbild och ett 

extremt lågt självförtroende, framförallt när det kommer till deras muslimska bakgrund och 

identitet. Den negativa självbilden gör att muslimska barn känner sig utanför och söker stöd 

hos andra barn med samma bakgrund. På friskolorna med muslimsk profil där kunskap om 

den egna kulturen och religionen erbjuds till barnen, förstärks deras identitet och de blir 

trygga individer som kan integreras i samhället (Aretun 2007).  

 

När vi frågade våra informanter om olika frågor om värdegrunden i skolan svarade alla först 

att de utgår från läroplanen (Lgr11), men för tre av våra fyra informanter var fokus främst på 

genus och demokrati. De menade att genom att dela upp flickorna och pojkarna under 

idrottslektionerna kunde alla vara med och delta. Genom separata idrotts – och simlektioner 

fick alltså alla flickor chansen att utvecklas och få ta del av dessa lektioner. Och på så sätt 

underlättar dessa skolor situationen för eleverna som går på skolan. Det kan, av vissa icke 

muslimer, upplevas som något avvikande men för muslimer är det ett sätt att ge muslimska 

flickor sin rätt till att delta på idrottslektionerna samt lära sig simma. Dessa flickor skulle inte 

ha samma möjlighet till detta på en kommunal skola. Vi anser att mycket kan bero på vilka 

uppfattningar människor har samt hur de på bästa sätt tolkar värdegrunden. 
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Vi frågade även informanterna hur de tror att sina elever, efter skolan, kommer lyckas i 

samhället som de lever i. Och ännu en gång kommer begreppet identitet upp hos alla 

informanterna. De ansåg att eleverna på dessa friskolor med muslimsk profil kommer att klara 

sig väldigt bra efter sin skolgång, dels i andra skolor, men även i samhället som eleverna lever 

i. Genom att skolorna byggt upp sina elevers trygghet och identitet kommer de att kunna bära 

med sig det resten av livet. Dessa verktyg hjälper eleverna att stå på egna ben och klara sig 

själv, de lär sig vilka de är och vad de står för. Vi förstod det som att informanterna genom sin 

egen trygghet, stolthet och identitet vill förmedla en typ av kunskap till eleverna som går på 

dessa skolor. Om alla som arbetar på skolorna är trygga och förmedlar den tryggheten till 

eleverna skapas en plats för bra undervisning och chans till utveckling. Det sociala samspelet 

var extremt viktigt för informanterna, utan det fungerar inte deras verksamheter. 

 

En nackdel med friskolor med muslimsk profil skulle kunna vara att dessa skolor är 

segregerande på grund av att alla elever som går på dessa friskolor har samma religion och 

värderingar, det i sin tur inte till varierande kunskaper om andra religioner i samhället de lever 

i. En av våra informanter sa någonting som han ansåg vara negativt med friskolor med 

muslimsk profil. Han menade att dessa friskolor lockar en viss grupp av människor, 

människorna har oftast invandrarbakgrund och enligt honom blir språket lidande då. Han sa 

även att han i vissa fall anser att skolorna segregerar eleverna och alla som arbetar där.  

För honom skulle en integrering i kommunala skolor vara perfekt, då skulle deras elever få 

behålla sin identitet samtidigt som att de integreras i det svenska samhället (Ali, rektor på 

Wardaskolan, 10 oktober 2013). Även vi anser att människor skulle kunna se friskolor med 

muslimsk profil som segregerade, men enligt oss är det endast de människor som inte har 

kunskap om eller inser att friskolor med muslimsk profil ingår i det svenska samhället som 

har den uppfattningen. Om kommunala skolor kunde erbjuda muslimska elever några av de 

verktyg som friskolor med muslimsk profil erbjuder sina elever skulle det förmodligen inte 

finnas några skolor med islam som profil. Detta skulle förhoppningsvis leda till att alla elever 

både muslimer och icke muslimer skulle gå i en skola, lära av varandra, acceptera varandra, 

integreras och det skulle inte finnas vi och de. Det som slog oss under våra observationer på 

skolorna var främst svårigheten att hitta till de flesta skolorna, samt att de låg i 

industriområden. När vi såg dessa friskolor var vår första tanke att vi gått fel, men när vi kom 

in i skolorna kunde vi tydligt se att det var skolor. 
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I miljön var det en enda sak som skiljde de tre friskolorna åt och det var de religiösa 

symbolerna och texterna som fanns på en av friskolorna. Dessa skrifter, nästan alla på 

arabiska, visar hur viktigt det arabiska språket är för de som arbetar och går på skolan.  

Vi kunde även tydligt se hur viktig religionen är för dem, samt alla traditioner inom islam. 

Eftersom att vi kommer från skilda bakgrunder så uppfattade vi även dessa religiösa skrifter 

olika. Parzin såg skolan som en friskola med konfessionella inslag, medan Emily såg den som 

en friskola med muslimsk profil.  I ett sammanhang som detta får man vara väldigt noga med 

att lägga alla sina förkunskaper åt sidan och lyssna på vad informanten har att säga, vilket inte 

alltid är så lätt. En av oss såg därför skolan som en friskola med konfessionella inslag, medan 

den andra såg det som en friskola med muslimsk profil. I skollagen från 2012 kan man läsa att 

undervisning med konfessionella inslag får innehålla bönestunder och skolorna får ha 

religiösa symboler i inredningen (Skolverket 2012). 

 

Eftersom Parzin kan läsa arabiska kunde vi därför också tolka texternas budskap som skolan 

hade på väggarna. Mycket av texterna var förmaningar till hur man ska vara mot varandra 

samt hur man ska sköta sig för att vara en god människa. I Nationalencyklopedin (2013) 

beskriver man att vi människor genomgår en process där vi formas av vår omgivning. En 

synonym till begreppet fostran är uppfostran, vid uppfostran menas att vi från generation till 

generations för över rådande normer och regler. Sommer beskriver fostran som en process där 

barnen vägleds av bland annat föräldrar och vuxna. Denna process leder till att barnen lär sig 

att orientera sig i båda sin omgivning samt världen som de lever i (Sommer 2007).  

Skolans val av dessa religiösa texter på väggarna, tolkar vi som en uppmaning åt eleverna.  

Vi ser det som att personalen på skolan vill påminna eleverna om vad som är rätt och fel inom 

religionen islam, samt hur man ska vara en god människa. Vi tolkar det även som att de på 

skolan vill fostra sina elever till att bli goda muslimer i samhället som de lever i. 

 

När det till sist kommer till friskolornas profil var tre av våra informanter eniga om att det 

som skiljer en friskola med muslimsk profil från en kommunal är bönen, halalmaten, separata 

idrottslektioner för flickor och pojkar, ca en timmes undervisning i islam samt att skolorna är 

stängda under de muslimska högtiderna. Den fjärde informanten beskrev skillnaden på en 

friskola med muslimsk profil och en kommunal skola på ett helt annat sätt. Han fokuserade på 

att de är fria och får göra som de vill. Med det menade han att om han vill umgås med 

eleverna på lektioner och raster, hinner han det. 
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Han tog även upp att om alla i ledningen ska ha ett möte, finns alla redan på skolan, allt är 

mycket enklare enligt honom. För oss var det extremt intressant att få så skilda uppfattningar 

om friskolornas profil. 

 

8. Sammanfattning  

I denna studie har vi haft som avsikt att undersöka hur friskolor med muslimsk profil arbetar, 

med hjälp av fyra rektorers berättelser om hur deras arbete med elevernas identitet går till 

samt hur de arbetar med värdegrundsfrågor. Syfte med examensarbetet är att undersöka hur 

fyra rektorer på friskolor med muslimsk profil presenterar skolornas arbete med att stärka sina 

elevers muslimska identitet, iförhållande till det svenska samhället som de lever i. Samt hur 

de beskriver skolornas arbete med värdegrunden. Utöver detta är vi intresserade av hur miljön 

ser ut på de friskolor med muslimsk profil som vi har besökt.  Till vår hjälp har vi använt oss 

av följande frågeställningar: Hur beskriver rektorerna skolornas arbete med olika 

värdegrundsfrågor?  Hur resonerar rektorerna kring skolornas arbete med eleverna inför 

kommande mötet med samhället som de lever i? Vad anser rektorerna att skolorna gör för att 

stärka sina elevers muslimska identitet? Hur beskriver rektorerna skolornas profil? Hur ser 

miljön ut i och omkring skolorna? Vi har använt oss av intervjuer och observationer som 

metod för att ta reda på hur rektorerna framställer arbetet på en friskola med muslimsk profil 

samt hur de arbetar med elevernas identitetsskapande.  I denna kvalitativa studie har vi 

intervjuer med två rektorer och två biträdande rektorer samt observationer från tre av 

skolorna.  

 

Vår undersökning resulterade i att vi har fått en djupare förståelse för hur friskolor med 

muslimsk profil arbetar samt hur de tänker kring olika frågor om värdegrunden. Utifrån vår 

forskning har vi kommit fram till att det inte är mycket som skiljer en friskola med muslimsk 

profil från en kommunal skola. Båda ingår i det svenska skolsystemet, därför måste de följa 

den nationella läroplanen, timplanen samt skollagen. Det som skiljer en friskola med 

muslimsk profil från en kommunal skola är att de serverar halalmat, flickor och pojkar har 

separata idrottslektioner, de har en lektion i veckan om skolans profilämne (islam eller 

arabiska), skolorna har ett bönerum som eleverna kan få tillgång till under hela skoldagen 

samt att skolorna håller stängt under de muslimska högtiderna. Vidare poängterade våra 

informanter att huvudanledningen till att välja en friskola med muslimsk profil bör vara för att 

arbetet på skolorna grundar sig i att bygga upp elevernas muslimska identitet.  
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Detta gör de inför elevernas möte med samhället de lever i, om skolorna har byggt upp en 

stabil kulturell grund hos eleverna blir övergången till samhället mycket enklare. 

Undersökningens andra del hade sin grund i våra observationer. Utifrån våra observationer 

framkom olika skillnader mellan skolorna, den tydligaste skillnaden var de religiösa texterna 

och symbolerna som fanns på Shamskolan. Våra observationer visade även olika samband 

mellan skolorna, ett var att de låg i övergivna lokaler, mestadels i industriområden. Ett annat 

tydligt samband mellan skolorna var att alla hade bönerum och i dessa var golven täckta med 

en stor röd matta. Bönerummen såg precis ut som de gör i en moské.  

 

Slutsatsen i vår studie är att trots skolornas gemensamma profil, alltså friskolor med muslimsk 

profil, ser det väldigt olika ut på skolorna. Man kan alltså inte utgå från att alla friskolor med 

muslimsk profil arbetar på samma sätt. Precis som på kommunala skolor handlar det om vad 

personalen på skolorna anser att skolans syfte är och även deras arbete med att nå skolornas 

olika mål. De olika forskarna som har skrivit om friskolor med muslimsk profil samt de olika 

rektorerna som vi har intervjuat pratar om att skolorna stärker sina elevers identitet och det 

ger dem bättre förutsättningar i den kulturella bakgrunden. Trots att Sverige är ett 

månkulturellt land med många olika etniciteter, tar vi människor avstånd från varandra på 

grund av olika fördomar och stereotyper. Detta leder till att det finns en rädsla för att dessa 

skolor ska segregera sina elever samt skapa vi och de konflikter i samhället. Denna rädsla 

kommer som sagt från människors olika syn på religionen islam och synen på muslimer som 

finns i samhället. Som blivande lärare har vi genom undersökningen fått en djupare förståelse 

för vad friskolor är och hur friskolor med muslimsk profil arbetar. Vi har även fått tagit del av 

skolornas syfte samt deras ställning i samhället.  

 

 

Vidare forskning 

I framtiden skulle det vara intressant att forska om tidigare elevers upplevelser av att gå på en 

friskola med muslimsk profil. Det skulle även vara intressant att ta reda på dessa elevers 

upplevelser av integration i samhället som de lever i. Ett annat intressant forskningsområde är 

föräldrarna till barn på friskolor med muslimsk profil, deras anledning till varför de valde en 

muslimsk friskola till sina barn. Samt deras upplevelser av sina barns utbildning och 

kunskaper. Det skulle även vara intressant att forska om undervisningen i profilämnet islam, 

men även profilämnet på andra friskolor med religiös profil. 
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Otryckta källor 

 

Intervjuer 

 Mustafa, biträdande rektor på Shamskolan 2013-09-30, 25 minuter 

 

 Abraham, biträdande rektor på Kamarskolan 2013-10-02, 20 minuter 

 

 Lars, rektor på Nagmaskolan 2013-10-03, 30 minuter 

 

 Ali, rektor på Wardaskolan 2013-10-09, 30 minuter 

 

Observationer 

 Shamskolan, 2013-09-30, 15 minuter 

 Kamarskolan, 2013-10-02, 10 minuter 

 Nagmaskolan 2013-10-03, 10 minuter 
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Appendix 1 (Intervjuguide)  

 

Före intervjun  

 Berätta en kort sammanfattning om uppsatsens syfte  

 Berätta vad vi är intresserade av  

 Berätta om de etiska reglerna  

 Berätta att vi kommer spela in samt varför 

 Frågor eller oklarheter som informanten vill ha reda på 

 

Under intervjun  

 Visa intresse, förståelse och respekt 

 Vara fokuserad och målinriktad samt ta reda på det vi vill veta 

 

Inledande frågor  

1. Vilken är din befattning på skolan? 

2. Hur länge har du arbetat i skolan? 

3. Vilken är din utbildning? 

4. Varför valde du att arbeta just på denna skola som rektor? 

5. Hur stora klasser har ni? 

6. Hur många lärare arbetar i varje klass? 

 

Glöm inte följdfrågorna 

Direkta frågor 

1. Vad skiljer er muslimska skola från en vanlig kommunal skola? 

2. Har ni extra undervisning som är relaterad till islam? 

3. Vad är syftet med er profil? 

4. Hur arbetar ni med värdegrundsfrågor? 

5. Vad finns det för fördelar med att placera sitt barn på en friskola med muslimsk profil? 

6. Får barn med andra religioner gå här? 

7. Hur arbetar ni med eleverna inför mötet med samhället? Följdfråga: Anser ni att det 

kommer vara lätt eller kommer eleverna ha svårigheter i integreringen? 

8. Vad ger en muslimsk friskola sina elever som en kommunal skola inte kan ge? 
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9. Hur går arbetet till med elevernas identitetsskapande?  

10. Har du någonting mer som du vil tillägga?  

 

Avslutning 

 Sammanfatta det vi har pratat om  

 Fråga om informanten om han har något att tillägga 
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Appendix 2  

 

Arbetsfördelning mellan Emily och Parzin 

Under åtta veckor har vi arbetat tillsammans med att undersöka hur friskolor med muslimsk 

profil arbetar med att stärka sina elevers muslimska identitet samt hur skolorna ser på 

värdegrunden. Den största delen av uppsatsen har vi gjort tillsammans för att båda skulle vara 

delaktiga samt bidra med sina erfarenheter och kunskaper, men under vissa perioder har vi 

delat på arbetsuppgifterna för att vara mer effektiva samt att det inte gick att vara två på dessa 

moment. Här nedan ska visas de uppgifter vi har delat upp under arbetets gång: 

 När Parzin kontaktade skolorna letade Emily efter relevant litteratur till vår 

undersökning 

 Under intervjuerna ställde Parzin frågorna och Emily stöd antecknade för att det skulle 

bli lättare vid transkriberingen  

 När Emily transkriberade intervjuerna, sammanfattade Parzin observationerna 

 I litteraturen har vi sammanfattat 10 stycken böcker var 

  

 

 


