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Förord 

Jag är en student som läser på Uppsala Universitet och mina två ämnen som jag slutligen kommer 

att ha behörighet i är Idrott och hälsa (upp till årskurs nio) samt Samhällsorientering (upp till 

årskurs sex). Jag har ett mål som lärare, att främja arbetet för att alla elever utifrån sin egen 

förutsättning och förmåga skall få delta i undervisningen och med hänsyn till elevernas 

bakgrunder, sociala status språk, familj och deltagande utgå från ett lärande i sociokulturellt 

perspektiv. Det som sker i klassrummet begränsas inte bara till det som en människa tar in, 

lärandet sker i sociala situationer och utgörs även av den omgivning, relationer, språket och hur 

man kommunicerar för att förstå varandra. Jag vill som framtida pedagog med min studie, om 

möjligt sprida en aning kunskap om att vi är olika och hur viktigt det är att vi får vara olika, se ut 

hur vi vill och tro på den religion vi vill. Samtidigt som jag vill berika min roll som lärare för att 

bättre kunna bemöta alla typer av individer och elever. Tack till alla som stöttat mig genom detta 

arbete. 
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Sammanfattning 

 

Det övergripande syftet är att utifrån berättelser från några flickor med muslimsk bakgrund skapa 

kunskap om villkoren för muslimska flickors religionsutövning i den svenska skolan. Arbetet är 

en kvalitativ studie, ur en semi strukturerad guide intervjuas en grupp muslimska tjejer. Empirin 

analyseras och används som svar på några frågetställningar som mer konkret går in på vilka 

hinder och behov som kan uppstå, samt om dessa behov, hinder är återkommande i skolan. 

Förutom en rad forskare som Irene Molina, Ylva Brune, Kjell Härenstam är den huvudsakliga 

litteraturen tagen från Jonas Otterbeck. De teoretiska utgångspunkterna består av den didaktiska 

triangeln samt kulturrasism, islamfobi.  

Jag kan avslutningsvis konstatera att det tjejer med muslimsk bakgrund som kom att utgöra 

empirin för min studie har påvisat att det finns behov i skolan med hänsyn till deras dagliga 

religionsutövande. I de behoven som upplevdes existera, är slutsatsen utifrån deras erfarenheter 

att inte alla anspråken bemöttes tillfredställande. I vissa fall har detta faktum i högsta grad enligt 

analysen, påverkat och kan komma att påverka deras skolvardag samt pedagogiska situation på ett 

negativt sätt. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige har länge varit ett mångkulturellt land (Borevi 2011). Invandring har påverkat den svenska 

befolkningen likaså förändrat bilden av Sverige och svensk kultur (Wickström, 2015 s.9). 

Muslimer representerar exempelvis en variation av bakgrunder, yrken och språk och idag är 20 % 

av befolkningen i Sveriges tre största städer av annat ursprung än etniskt svensk (SCB 2016). 

Arbetsmarknaden har hårdnat med tiden och ett samhälle med högre utbildningskrav är ett 

faktum. Detta har medfört att skolan blivit en alltmer mångkulturell arena som kräver djupare 

förståelse och medvetenhet om mångfaldens krav på förändring, speciellt av oss lärare men även 

rektorer och övrig personal i skolan, skolplaner och kanske även grundvärderingar (Nordenmark 

och Rosén 2008). En viktig fråga att ställa sig är om skolan verkligen hänger med i den 

mångkulturella progressionen? Enligt representanter för den muslimska befolkningen, tampas 

samhället fortfarande med problemet att kunna erbjuda samma villkor för alla nya invånare 

(http://www.mosken.se/historik). Realiserandet av ett verkligt mångkulturellt samhälle handlar 

om mera än en mångfald av olika nationella ursprung eller flera trossamfund. 

1.2. Skolan, Islam och muslimer 

Sveriges invandring ökar och det länder som toppar listan i nyanlända 2014-1015 är exempelvis 

Irak och Afghanistan, två länder som till stor del består av en muslimsk befolkning, likaså påvisas 

en ökning av nyanlända barn, från dessa länder(http://www.migrationsverket.se/Om-

Migrationsverket/Statistik/Asylsokande---de-storsta-landerna.html). Detta stödjer bilden om att 

Sverige utvecklas mot ett mer mångkulturellt land, samt en mer mångkulturella skola. Enligt 

Otterbeck (1999) är barnens utbildning är en vital fråga för många muslimska föräldrar likaså 

uppfostran och tro. Det har i ett stort antal texter och intervjuer med muslimer uttryckts en oro 

för barnens framtid som muslimer och svenska medborgare. Skolan är en viktig plats för mötet 

mellan muslimer och majoritetssamhället, och spelar därför med lärarna en roll i uppfattningar 

om Islam (Svanberg & Westerlund, 1999 s.157). Dagens lärare får utbildning i mångkulturalitet 

som införts de senaste åren. Det skulle dock kunna få vara mer omfattande än enstaka kurser. 

Många av dessa kurser är inte heller obligatoriska och går väldigt sällan in på religion specifikt 

(Svanberg & Westerlund, 1999).  

 

 

 

http://www.mosken.se/historik
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asylsokande---de-storsta-landerna.html
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asylsokande---de-storsta-landerna.html
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Lahdenpäre (1997) skriver i sin avhandling om ett existerande interkulturellt perspektiv, vars 

utveckling redan ägde rum på 1980-talet. Ett ämne som behandlar interaktion över 

kulturgränserna och som senare bidrog till termen interkulturell undervisning.  

Termen kom att användas som ett utryck för ett behov att på ett nytt sätt förhålla oss till 

varandra i gränsöverskridande situationer det vill säga invandrare och svenskar (Lahdenperä, 1997 

s.68). Detta krav (SOU, 1983:57) på förändring skulle alltså innefatta all utbildning av personal 

likaså lärarutbildning och innehåll i undervisning. 1985 riksdagsbeslut innebar alltså att 

undervisningen i alla skolformer skulle kännetecknas av ett interkulturellt perspektiv. Det 

handlade om ”världen i Sverige” då det redan börjats forma ett mångkulturellt samhälle och 

världen i skolans vardag var ett faktum (Lahdenperä, 1997 sid. 68).  

 

Vad är då Islam? Ur ett religionshistoriskt perspektiv hör Islam till en av de tre stora grenarna av 

monoteistiska religionerna i det Abrahamitiska ”trädet” där även kristendom och judendom 

härstammar från partiarken Abraham. Det arabiska ordet Islam kan översättas till ordet 

underkastelse vilket i sin tur kan uppfattas med en negativ klang. Det som ordet dock avser är 

den hängivelsen och viljan, totalt omfamna och följa föreskrifterna som Gud givit människan 

genom profeten Muhammed i den heliga boken Koranen. Det finns över en miljard människor 

som anser sig leva detta liv som förespråkas inom religionen Islam. I Sverige brukar vi utgå från 

en modell som formats från innehållet i Kristendomen, när vi talar om religion. Det innebär att vi 

har en dualistisk grundsyn som separerar exempelvis religion från politik samt andligt och 

världsligt. Islam uttrycker sig dock i mer än bara en religiös ordning, det kan röra sig om en 

juridisk ordning, social och politisk ordning så väl som etisk ordning. Det finns ingen skillnad 

mellan religiöst och inte religiöst inom Islam. Inget faller utanför ramarna av Islams område 

Detta betyder dock inte att alla muslimers beteende och attityder är ett uttryck av Islam, även om 

de troende själva i alla lägen uppfattar sina beteenden som ”Islam” (Samuelsson, 1999 s.9-11).  

1.2. Muslim från barn till vuxen: barnets tre stadier  

Grundläggande för en uppsats av den här karaktären är relationen mellan hemmet och skolan 

särskilt när det gäller tro och religionsutövning. I koranen finns det vägledning för föräldrar i 

form av regler för att bästa förutsättningar ska ges i uppfostrandet. Första stadiet är från födseln 

till sju års ålder. Enligt de klassiska filosoferna som man hittar i hadith-samlingarna är barnet som 

ett oskrivet blad när den födds. I utvecklingen följer synen. Hörseln och sinnena blir stärkta för 

att senare förstå ord och tankar samt sätta ihop rätt ord med rätt föremål. Vid åtta års ålder har 

barnet mognat nog för att kunna ta sig an innehållet i läroböcker och påbörjar därmed det andra 

stadiet. I tredje stadiet har barnet blivit ungdom och blir allt mer medveten om ansvar, det är dags 

att förebereda sig för att kunna ta hand om sig själv och sin egen familj.  
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Det växande barnet är ständigt utsatt för samhällets påverkan likaså den atmosfär i miljön som 

uppväxten sker, där av vikten att behandla barnet med välvilja samt en rätt uppfostran med bra 

karaktärsformning. Det anses även vara optimalt om barnet får undervisning om Islam i tidig 

ålder, detta för att skapa de bästa förutsättningar i bevarandet av Islam och dess utövande.  

 

Det finns många muslimer bosatta i Sverige som känner till den svenska pedagogiken i skolorna. 

De är födda här och gått i svensk skola (Samuelsson och Brattlund 2000, s.91). Enligt 

Samuelsson och Brattlund (2000, s.92) bär många ungdomar på en inre trygghet och självaktning, 

är socialt engagerade och deltar aktivt i det svensk-islamiska organisationslivet. De har fått en 

svensk-islamsk uppfostran.  

 

1. 3. Syfte och frågeställningar 

1.3.1 Övergripande syfte 

Det övergripande syftet är att utifrån berättelser från några flickor med muslimsk bakgrund skapa 

kunskap om villkoren för muslimska flickors religionsutövning. 

1.3.2 Frågeställningar 

 

 Upplever flickorna med muslimsk bakgrund att det finns hinder och behov i skolan 

kopplade till deras dagliga religionsutövande? Och om så är fallet vilka hinder och behov 

det kan vara?  

 

 Hur upplevs det behov som kan finnas påverka deras skolvardag och den pedagogiska 

situationen? 

 

 Är det vissa behov eller diskussioner som är återkommande, det vill säga i högre grad 

vanligare än andra? 

 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Efter den ovangivna bakgrunden till uppsatsen, kommer innehållet att delas i en 

forskningsöversikt i kapitel 2. Jag koncentrerar mig på specifik forskning om skolan, islam och 

multikulturalism. Kapitel 3 innehåller metod och metodologiska överväganden inklusive etik.  



9 
 

Detta blev ett viktigt kapitel då jag uppfattade ämnet som något känsligt på grund av att jag ansåg 

mig vara utomstående inte bara som forskare utan också som icke tillhörande islam som religion. 

Forskningsprocessen blev för mig en lärande process även i den här bemärkelsen. Kapitel 4 är det 

teoretiska kapitlet; där är didaktik och pedagogik de centrala frågorna. I kapitel 5, analysen, 

försöker jag knyta ihop empiri, teori och tidigare forskning. Slutligen kapitel 6 är ett 

avslutningskapitel där några korta reflektioner får plats.  
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2. Forskningsöversikt 

De forskningsfält som varit relevanta för den här uppsatsens skrivande har varit: den 

mångkulturella skolan samt studier om islam och skolan. Två forskare som blev centrala för i min 

studie är Jan Samuelsson och Jonas Otterbeck, som ofta återkommer i litteraturgenomgången. 

Det finns dock andra forskare som även de tar upp faktorer som är relevanta till studien. Pirjo 

Lahdenperäs avhandling tar exempelvis upp hur lärare tenderar att uppleva elever som avviker 

från normer som problematiska (i Svanberg och Westerlund, 1999 s. 163). Det övergripande syfte 

för studien är att undersöka och studera muslimska tjejers upplevelser i skolan, presentera ett 

perspektiv för vidare diskussion kring erfarenheter de kan kännas ha i skolvardagen även kopplat 

till den pedagogiska situationen det vill säga det som sker i själva lärandeprocessen, på grund av 

att de är flickor med muslimsk bakgrund som utövar sin religion aktivt och i hemmet. 

Anledningen till att jag valt att enbart inkludera flickor i min studie är att de oftast beskrivs som 

förtryckta i de västerländska massmedierna (Brune 1998(;) Ericsson m.fl. 2002) 

 

Baserad på tidigare studier, tar den här studien sitt avstamp i antagandet om att det finns 

svårigheter för flickor med muslimsk identitet att delta i flera av de aktiviteter som ingår i den 

svenska skolan. Elever med muslimsk bakgrund kan många gånger uppleva den svenska skolan 

som skrämmande, främmande och förståelsen för det svenska skolsystemet är en svår utmaning, 

exempel på det är läroplanen, lärarnas inställning i relation till eleverna likaså pedagogiken 

(Samuelsson, 1999 s.98, 100). Litteraturgenomgången visar att dessa muslimska flickor ständigt 

möter utmaningar i skolan. Det faktum att muslimsk normalitet ständigt är ifrån leder till att 

muslimer medvetet eller omedvetet måste välja strategier för att aktivt praktisera religionen 

(Otterbeck 2000).  

 

I mötet mellan muslimer och svenska institutioner bör det finnas en medvetenhet om hur det 

talas om Islam. I skolan kan exempelvis lärarna bära på ett oreflekterat religionsbegrepp, präglat 

av det kristna svenska samhället (Otterbeck, 2000 s. 125). Sverige och den svenska skolan har 

präglats av kristendom, likaså en svensk enhetskultur som i högsta grad är historiskt synligt 

(Svanberg & Westerlund, 1999, sid.157, 158). Trots att Sverige officiellt är ett sekulariserat 

samhälle, där religion inte dominerar samhällsinstitutionerna och där skolan skall verka som en 

icke-konfessionell institution, kan skolan emellanåt uppfattas som långt ifrån religiöst neutral. Det 

som åsyftas är att det på något sätt skulle främja kristendomen, att det lika så trots ett objektivt 

synsätt ändå sker religiöst laddade inslag i klassrummet som motsätter sig det intentionella 

konfessionslösheten (Samuelsson 1999, s.97).  
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Samuelsson (1999) skriver även att det finns en befintlig kritisk inställning och förhållningssätt 

gentemot religion i skolan som följs av brist på kunskap inför vad en religiös livsstadga innefattar. 

Det uppfattas som en privat sak som individen skapar, inte som något som omfattar individen 

och påverkar hens attityder, relationer och i ett större perspektiv samhällets formulering. I mötet 

med troende personer som uppfattar religionen som något livsavgörande kan detta vara svårt att 

begripa samt ha förståelse för. Man tenderar helt enkelt att kategorisera dessa troende som 

”fanatiker” (Samuelsson, 1999 s.98).  

 

Litteraturen inom området visar att trots att mångkulturalism anses vara en grundpelare i det 

svenska samhället, reflekteras inte detta i lika villkor för alla elever i skolan (Nordenmark och 

Rosén, 2008). Västvärlden verkar vilja att alla individer rättar sig efter deras definition av 

jämställdhet. Därför är det oerhört vitalt för att kunna förstå kvinnans ställning inom islam, 

kunna släppa egna kulturella värderingar och vidga sin förståelse för andra synsätt (Samuelsson 

och Brattlund, s.14, 1996). Sedan kan det religiösa utövandet vara olika aktivt beroende på hur 

troende man väljer att vara likaså hur mycket man ”underkasta” sig koranen och islam. Denna 

undersökning omfattar aktivt troende muslimer som Samuelsson (1999) förklarar i sina texter 

avser personer som ber dagligen, fastar under fastemånaden (ramadan), i överlag följer 

föreskrifter från koranen likaså hejdar sig själva från att äta fläsk och diverse blodprodukter. Ett 

exempel på detta är just skolmaten. Som muslim ska man ej äta blodmat eller fläsk och där kan 

muslimer delas in i tre olika grupper: 1) De som struntar i matföreskrifterna; 2) de som inte äter 

blodmat eller fläsk; 3) de som kräver att alla matföreskrifter uppfylls, så som halal-slakten och 

föreberedelser i separata kokkärl. Den första gruppen kommer jag lämna utanför min diskussion 

då det är de muslimer i de två senare grupperna som är av intresse för studien det vill säga det 

muslimer som är aktivt troende, praktiserar sin religion till vardags och i hemmet (Otterbeck, 

2000 s.51). 

 

Det som majoriteten av muslimer anser vara förbjudet (haram) i matväg är självdöda djur 

(kadaver), blodmat samt griskött. Köttet får ej ha slaktats varöver någon annans namn än Guds 

har åkallats. Inom islam finns det alltså en del regler som bör följas vad gäller tillagning av kött. 

Det islamska ordet för när djur slaktats på rätt sätt, i Guds namn kallas halal och det förbjudna 

köttet konsumtion blir då haram, det förbjudna. Att slakta kött enligt islamsk lag heter i Sverige 

skäktning, vilket innebär att man skär av alla stora blodådror med ett snitt över halsen, för att 

uppnå att djuret tappas på allt blod eftersom blodet är haram. Utföraren ställs det också krav på. 

Slaktaren skall vara av muslimsk, judisk eller kristen tro samt bära på stor kunskap och speciell 

kompetens att utföra slakten. Det som slaktas ska vara vänt med huvudet mot Mecka och i 

dödsögonblicket ska utföraren uttala orden ”Bismilla, Allahu akbar” som översatt betyder ”I 

Guds namn, Gud är större”.  
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Enligt svensk lag är det dock olagligt att slakta genom skäktning och alla djur ska vara bedövade i 

dödsögonblicket, så i många fall kan det räcka för muslimer bosatta i Sverige om slakten utgjorts i 

ett muslimskt, kristet eller judiskt land (Otterbeck 2000 s.53-54). 

Min forskning baseras som tidigare nämnt på muslimska tjejer som utövar sin religion och som i 

sin tur innebär att de avstår från att äta griskött och även kan komma att ha invändningar om hur 

slakten går till samt vilket land köttet är ifrån. 

Efter att ha sökt fakta om vilka skyldigheter svenska gymnasieskolor har gällande skolmaten, 

kunde jag hitta det jag sökte på hemsidan och i kontakt med www.skolmatsverige.se. Sidan har 

utvecklats av forskare på Karolinska Institutet i Stockholm i samarbete med Sveriges kommuner 

och landsting, folkhälsomyndigheten samt Livsmedelsverket. Enligt SkolmatSverige är det inte 

alltid en möjlighet i skolan att få halal kött eftersom man enligt svensk skollag inte är skyldig att 

tillförse elever med detta alternativ eller med en kostnadsfri och näringsrik skolmåltid i övrigt, 

men de skrev även när jag var i kontakt med dem att det för många gymnasieskolor är en 

självklarhet att tillmötesgå sådana önskemål i mån av resurser. Mitt sökande fortsatte om fakta 

gällande skolmaten i Uppsalas gymnasieskolor och mer specifikt vad Uppsala kommun hade för 

riktlinjer gällande det. Uppsala kommuns hemsida innehåller bara matsedlar och dagens luncher 

men ingen vidare information om hur de förhåller sig till skolmaten eller specialkost efter 

grundskolan. 

 

SkolmatSverige ansåg dock att det oftast var en självklarhet för skolor att gå eleverna tillmötes 

gällande specialkost. Detta passar inte in på de muslimska tjejernas erfarenheter av skolmaten i 

alla fall förutom en tjej som fick halalkött som alternativ. Skolmaten hänger således ihop med 

elevens hälsa då kost är en vital del av välmående. Som verksamhet har skolan ett ansvar att inte 

påverka elevernas hälsa negativt enligt lag. Livsmedelsverkets forskning visar som tidigare nämnts 

att elever som är hungriga inte jobbar bra i klassrummet, vilket i högsta grad påverkar den 

pedagogiska situationen och de förutsättningarna för att fokusera på skolarbete. Likaså bidrar 

nöjda och mätta elever till en gladare och mer harmonisk stämning i lektionerna så väl som 

mellan lektionerna (http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-

skola-och-omsorg/skola/). 

 

Det övergripande syftet ska uppnås genom att samla in kunskap om det upplevs finnas behov 

kopplat till religionsutövandet, vilka behov de muslimska flickorna upplever att de har i skolan 

och erfarenheten av om de blir tillgodosedda. Vikten att kunna tackla de problem som kan uppstå 

i den mångkulturella skolan är i högsta grad aktuellt om det ska leda till en optimal mötesplats, 

det vill säga att man jobbar för en skola som är till för alla där alla känner sig välkomna oavsett 

religion eller etnicitet. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av religion eller 

annan trosuppfattning (Lgr11). 

 

http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola/
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola/
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Det är emellertid angeläget att poängtera som Jan Otterbeck även skriver i sina texter att långt 

ifrån alla muslimer som befinner sig i Sverige, uppfattar den svenska skolan som skrämmande 

eller problematisk. Flertal trivs och tycker att de blir respekterade och accepterade för sitt sätt att 

leva. Det handlar inte om att alla muslimer har negativa åsikter om svårigheter och dagliga 

utmaningar kopplade till det dagliga religionsutövandet, snarare handlar det om att det kan finnas 

åsikter och vilka dessa skulle kunna vara. Det finns individer som inte bryr sig om matregler eller 

islamska föreskrifter men anser sig vara muslimer ändå. Dessa är dock irrelevanta för min studie 

(Otterbeck, 2000 s. 50).  

En annan viktigt poäng är att muslimer i Sverige ofta skiljer sig i synsätt på religion och vardag. 

Muslimska teologer betonar ofta att inte göra någon åtskillnad mellan dem, och menar att 

vardagen ska styras av religionen och följas därefter. I Sverige tenderar muslimer ha en mer saklig 

och sekulärt syn på relationen mellan religion och vardag, anpassar den religiösa praktiken efter 

svenska förhållanden (Otterbeck, 2000 s.36). 

2.2.  Tidigare studier av Islam och muslimer i svenska skolan 

Studier av islam och muslimer det vill säga den akademiska forskningen i Sverige om till exempel 

vården likaså skolan började så sent som 1980-talet.  Jag har i denna undersökning valt att inrikta 

mig på mötet mellan islam och den svenska skolan det vill säga mer specifikt mellan de som 

utövar religionen islam och svenska skolan. Ett återkommande namn som ofta dykt upp i 

litteraturen är Jonas Otterbeck som i flest sammanhang behandlat de möten som kan komma att 

ske mellan muslimska och svenska normer i skolan (Larsson, 2004). Att balansera barnens och 

föräldrarnas önskemål om särbehandling och samtidigt ta hänsyn till skolans normer om 

jämlikhet, kan vara utmanande för lärarna (Otterbeck, 2000 s. 71). 

 

Enligt Otterbeck (2000) är dock religionen av högsta betydelse i människors liv då man kopplar 

det till identitet och kulturarv. Religionen utgör även en trygghet, gemenskap och 

gruppsamhörighet. Enligt Järtelius (s. 34, 1995) är det muslimer som till mestadels känner sig 

motarbetade. De upplevs med anledning av stora kontraster som kan kännas som främmande i 

andra religioner som den svåraste och känsligaste folkgruppen att anpassa till den svenska 

samhällssynen även om det ändå ses en utveckling i det svenska samhället till en större acceptans 

mot andra religioner. Detta kan grunda sig i att religionen inte utgör en sådan stor del i samhället 

som det en gång i tiden gjorde. Enligt muslimska teologer uppmanas muslimer att inte göra 

någon divergens i vardagen och religionen, den skall vara integrerad och etablerad i vardagen 

(Otterbeck, 2000 s. 36).  
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Jenny Berglunds avhandling “Teaching Islam: Islamic Religious Education at Three Muslim Schools in 

Sweden” (2009) tar upp hur det kan skilja sig i religionsuppfattning, om man bara tittar på en 

muslimsk skola till en annan. Enligt hennes forskning går det inte att tala om muslimska skolor i 

Sverige som ett homogent fenomen, religiös tradition överförs inte utan snarare översätts. Det 

tyder på att det finns olika tolkningar på hur en muslim ska vara och många anses vara ”det 

rätta”.  

Religionsvetaren Kjell Härenstam(1993) har uppmärksammat islambilden i svenska skolböcker. 

Han diskuterar vilka föreställningar skolan ger av islam i hans egen bok ”Skolboksislam”. Bilden 

är övergående negativ, kring 70-talet inriktar den sig dock mer på påstådda muslimska kvinnans 

förtryck.  
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2. Metod 

Metodologen Jan Trost menar att vid val av metod är det syftet i studien som avgör vilken metod 

man ska använda sig av och att det från början är vitalt att bestämma sig för om studien ska vara 

kvalitativ eller kvantitativ (Trost 2010, s.25). Mot bakgrund av den här studiens syfte, blir 

berättelser från flickor i muslimska miljöer det intressanta. Valet av kvalitativa 

forskningsintervjuer i grupp vart det optimala. 

 

Genom interaktion i gruppintervjun kunde jag få en djupare inblick på individerna och deras egna 

åsikter eftersom det då kan framkomma mer material och nyanser att arbeta med i analysen. I 

gruppintervjuer kan det även ges idéer som lättare uppenbaras under just interaktionen mellan 

medlemmarna och ligga till grund för planering samt förbättringar inom det studerade området. 

Gruppintervjuer kan dock även medföra problem i form av etiska övervägande samtidigt som 

storleken på gruppen måste fungera; det får ej vara så många deltagare att det inte går att hålla 

reda på. De flesta anser att fem deltagare är vad man klarar att hålla ordning på,. Inte bara om 

man är ledare/intervjuare men även som deltagare upplevs detta vara sant. En aspekt som 

ytterligare kan komplicera beslutet är att de tystlåtna ofta håller sig tystlåtna samtidigt som det 

alltid kan finnas deltagare som tar mer plats än andra och i detta fall skulle kunna ta över rent 

språksamt. En grupprocess kan även leda till att synpunkter och beteenden som egentligen inte 

delades av hela gruppen helt plötsligt sympatiseras av alla i gruppen (Trost 2010 s. 67). Med dessa 

aspekter i beaktande visade sig gruppintervjuerna med fem deltagare vara lämpliga för min studie. 

 

Intervjuerna är semistrukturerade det vill säga att de följer ett huvudtema med vissa underteman 

som innehåller en viss struktur som fortfarande är anpassningsbar utifall det under intervjun 

uppstår fönster för följdfrågor som skulle innebära djupare förståelse för analysen. Jag delade en 

intervjuguide med de elever som skulle intervjuas. Frågorna i intervjuguiden präglades av en låg 

grad av standardisering och anpassades efter den intervjuades språkbruk. Frågorna togs i den 

ordning det passade till tillfället och då kunde respondenten styra ordningsföljden. Samtidigt 

formulerades följdfrågor som nämnts ovan samt att beroende på tidigare svar löpande under 

intervjun. Variationsmöjligheterna är dessutom större vid låg grad av standardisering, det vill säga 

att man använder sig av exempelvis öppna frågor som kan leda till mer utvecklade svar och 

underlag. Standard går ut på saknad av variation. Kvantitativa till skillnad från kvalitativa studier 

brukar använda sig av standardisering av hög grad, vilket i sin tur innebär att frågor ställda i 

intervjun ställs med samma tonfall, exakt så som de formulerades, och exakt i den ordning som 

var tänkt, kan leda till att man missar viktig information (Trost 2010 s. 39). 
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3.1. Urval 

Data bör samlas in från den gruppen av människor som bättre kan informera om i förhållande till 

studiens syfte. Det handlar därför om ett icke-slumpmässigt val utan snarare ett kvoturval med en 

representativ grupp av människor med hänsyn till karakteristika som är relevanta för den 

specifika forskningen, exempelvis ålder och kön(Trost 2010, s. 137). I mitt fall handlar det om 

muslimska flickor som utövar sin religion aktivt. När det kommer till de dessa flickor kommer jag 

att tillfråga elever i årskurs två och tre gymnasiet. Anledningen är att turbulensen kring att ha 

börjat i högstadiet har hunnit lägga sig; de har etablerats någorlunda i gymnasiet.  De muslimska 

flickorna har hunnit få en uppfattning om hur gymnasiet fungerar, samt vilka ramar som eleverna 

har att röra sig inom, det vill säga ungefär vad det kan förvänta sig av skolan. När det kommer till 

deras roll som utövare av religionen islam finns det tre stadier som barnet tidsmässigt utvecklas 

inom. Från födsel till sju år är barnet ett oskrivet blad som utvecklas och lär sig med tiden, åtta till 

femton år är barnet som mest kunskapstörstigt och lättast att lära sig nya saker. Det tredje stadiet 

når barnet vid fjorton-femtonårsålder och innebär en medvetenhet om att börja ta hand om sig 

själv, ansvara över familj. Många ungdomar lyder sina föräldrar av kärlek och inte av tvång 

(Samuelsson och Brattlund 1996, s.91). I denna ålder har de även gjort sig en uppfattning om 

religionen och om ansvarstagande, och kan bättre förstå och veta vad som behövs för att vara sin 

religion trogen.  

3.2. Metoddiskussion 

När jag började tänka i dessa banor att undersöka om det finns moment i muslimska flickors 

skolvardag som kan upplevas som utmanande, kändes det redan som många höjde ett varningens 

finger då det kan uppfattas som att jag problematiserar en redan utpekad etnisk grupp, vilket 

absolut inte var min mening. Jag ville ta reda på om muslimska flickor som utövar sin religion 

hemma och som vill fortsätta med det även i skolan upplever att de eventuella särskilda behov de 

kan ha för det religionsutövande bemöts av skolan. Men jag måste ändå kritisera min egen del i 

förklaringen av mitt syfte till andra och i mitt skrivande då det inte uppfattats tillräckligt tydligt. 

Ett självkritiskt perspektiv är det som några feministiska författare har kallat positionering. 

Forskaren måste positionera sig genom att ställa frågor till sig själv om vad min studie kommer 

att ha för konsekvenser för de som jag forskar om. Vilka är de förutfattade meningar som jag 

närmar mig med den grupp jag forskar om och så vidare (Krook 2006). 

 

Mitt mål var att intervjua två grupper tjejer. Detta för att förebygga att underlaget ska bli för tunt 

med bara en grupp elever, samtidigt som jag ändå måste vara realistisk var gäller tid att utföra 

intervjuer för underlag. Jag lyckades genom gemensamma bekanta att få kontaktuppgifter till två 

av de nio tjejerna som jag till slut lyckades intervjua. Jag var kläd som jag brukar vara till vardags 

så neutral som möjligt utan smycken så det inte lades till märke eller skiljde mig markant från dem 

jag skulle intervjua (Trost 2010, s. 78).  
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Jag använde mig av vardagligt språk. Det är viktigt att yttre ramar som exempel klädsel och språk 

ska vara tillfredsställande då det påverkar interaktions och kommunikationsprocessen som en 

intervju gör (Trost 2010, s. 78). För att kunna spela in intervjun använde jag mig av en 

videokamera med stängd lins då videoupptagning var irrelevant för intervjun men fortfarande 

utgjorde funktionen att spela in konversationerna. Detta kändes bra för samtliga tjejerna och det 

fungerade mer som en mikrofon då jag höll den nära den som pratade för att få bästa möjliga 

ljudupptagning.  

 

Intervjun börjar med att ”checka” av hur mycket de praktiserade sin religion för att på så sätt öka 

validiteten för materialet, det som efterfrågades var i detta fall muslimska flickor som aktivt 

utövar sin religion i sin tillvaro. Sex stycken av tjejerna bar även slöja och det blev även 

konversationer rörande slöjan som symbol. Min största utmaning trodde jag skulle vara att inte 

”förföra” det vill säga att locka de intervjuande till att säga saker som de egentligen inte vill säga 

(Trost 2010, s. 92). I detta fall som att jag försökte leta efter behov som de kan tyckas ha utifrån 

deras tro samt ge frågorna en negativ klang som i sin tur ledde till negativa och påtvingade svar.  

 

Mina frågor var öppna alltså en öppen, allmän frågeställning och gav utrymme för både positiva 

och negativa svar. Det visade sig dock att jag nog hade överskattat min förmåga att ”förföra” då 

jag av nervositet ändå kände vid enstaka tillfället att jag försökte föra svaren till det negativa, 

vilket i sin tur inte alls visade sig vara någon svaghet för tjejerna. De stod på sig gällande sina 

upplevelser och när det inte fanns något negativt att berätta gjordes det inte heller det. 

Intervjuerna blev ca 45 min respektive 55 min långa men tog betydligt mer tid än så att utföra. Jag 

var mån om att skapa en trygg miljö, lyssna, titta dem i ögonen när dem pratade och inte avbryta 

mitt i mening, vilka anses vara viktiga företeelser för intervjun och kontakten (Trost 2010, s. 94). 

Efter intervjuerna frågade jag dem om de hade några frågor, likaså hur det känts under intervjun. 

Samtliga tjejer gav mig komplimanger om utförandet och att det varit en trevlig stund. Det tog ca 

15 timmar att transkribera intervjuerna och för att skilja på vilka det var som talade använde jag 

mig av versaler det vill säga tjej A, tjej B etc. Liten paus skrevs som ”…” samt vid brytning mitt i 

mening för att påbörja en annan mening, använde jag mig av ett komma (,). Jag själv betecknades 

med ett stort J(jag). Luftigt mellan raderna gjorde det mer lättläst och underlättade i skapandet av 

teman till de olika frågeställningarna som gjorts för studien. Efter bearbetning raderades 

videofilerna från kameran. 

3.5. Etik 

Studier gjorda på forskning är ledda av etiska frågor och vikten läggs på att inte kränka individen 

likaså att på inga villkor framställa personen i studien på ett annat sätt än vad de själv berättat 

under intervjun. Om de intervjuade är barn behövs det ett samtycke av föräldrarna. I detta fall 

hade de nio tjejerna fyllt 16 år och kunde samtycka själva till intervjun. 
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 I intervjun bör identiteter, personer och händelser redan från utskriftsskedet döljas för att hejda 

att man inte ska kunna sammankoppla till en specifik händelse eller person. Band och utskrifter 

ska helst ”förstöras” efter det uppfyllt sitt syfte likaså bör den rådata som samlas in i studien 

förvaras säkert (Trost 2007, s. 21). Jag förmedlade och la stor vikt på anonymiteten. Likaså 

förvarade jag mina intervjuer ytterst diskret hemma undangömt när dessa inte användes. Ljudfilen 

som nämnt ovan förstördes efter det att de utgjort sitt syfte och jag tog stort ansvar för att inte 

undanröja identiteter. Namn på lärare och skolor som nämndes hade jag exempelvis inte med i 

transkriberingen utan betäckandes med symbolen #, för att ytterligare försäkra att identiteterna 

inte undanröjs. 
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4. Teoretiska perspektiv 

Den här uppsatsen befinner sig i skärningspunkten mellan flera kunskapsfält. Dels är det 

didaktiska perspektivet viktigt då arbetet handlar om skolan. En annan viktig dimension är vad 

man skulle kunna kalla teorier om kultur och etnicitet/religion eftersom målgruppen är 

muslimska flickor. Jag tar upp dessa två teoretiska perspektiv i nedanstående avsnitten. 

4.1 Den didaktiska triangeln 

Det finns många faktorer som kan påverka undervisningen och min teoretiska utgångspunkt är 

den didaktiska triangeln (figur 1.1) som innebär att varje hörn representerar en omständighet som 

påverkar undervisningen. Dessa tre hörn representerar elev, innehåll och lärare respektive.  

Undervisningen är ett möte mellan lärare och elev kring ett innehåll men de tre hörnen kan likaså 

representera syfte, innehåll och metod. Det vill säga syfte koncentrerar sig på varför-frågan och 

det innehåll och metoder man som lärare väljer, mål som man vill att undervisningen ska leda till 

samt de mål man vill ska påverka lärandeprocessen. Vad-frågan kan i sin tur handla om innehållet 

i studierna, vad ska undervisningen handla om? och vad ska eleverna fokusera på att arbeta med?  

Kan även användas efter lektionen för vidare analys, som i frågan vad kom lektionen att 

innehålla? 

 

 

(https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik) 

 

Hur-frågan representerar metod och riktar uppmärksamheten mot undervisningens upplägg och 

process. Hur innehållet bearbetas är något man kan tänka på efter lektionen och innan hur 

innehållet ska behandlas (Lindström & Pennlert 2013, s.26,27). Alla delar i triangeln måste 

fungera för att kunna nå de mål som finns fastställda dels på kommunal nivå men även det 

nationella läroplanen. Svaren på de didaktiska frågorna är dock inte helt självklara för ett specifikt 

undervisningstillfälle, och det finns många faktorer runt om som präglar inlärningssituationer 

som undervisningens villkor (Lindström & Pennlert 2013, s. 26). På skolverkets hemsida 

(http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik) kan man läsa om didaktik.  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik
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Där utvecklas och beskrivs den didaktiska triangeln vidare till att innefatta de centrala personer 

som ingår i lärandemiljön. Dessa centrala personer är eleven står i centrum för lärandet och 

utbildaren som ska hjälpa eleverna att uppnå alla dessa mål. Det vill säga att undervisningens 

villkor, som till exempel elevens och lärarens identiteter, erfarenheter, kultur och samhällssyn 

påverkar undervisningen i en didaktisk pyramid (figur 1.2).  

 

De didaktiska frågorna handlar likaså om att få en förståelse av de erfarenheter, åsikter om 

undervisningens innehåll personer som ingår i klassrummet har. Det går inte att undgå 

undervisningens villkor som elevernas attityder, önskemål, ork, sociala status, förutsättningar 

klass, kön, etnicitet och religion, likaså som det inte går att utesluta lärarens värderingar, 

kunskapssyn och erfarenheter (Lindström & Pennlert 2013, s. 27). Skolan och allt vad det innebär 

skapas i en existerande politisk, kulturell och social omgivning där ett utrymme skapas för 

överföring av värderingar, normer, grupperingar av identiteter, roller och interaktioner, alla dessa 

villkor har stor betydelse för undervisningens olika dimensioner 

(http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik). 

 

 

(figur 1.2, källa: skolverkets hemsida) 

 

3.8 Kulturrasism och Islamfobi 

Det sista som tas upp i litteraturgenomgången och tidigare forskning är kränkning som kan 

förekomma genom rasism. Inom rasism- och xenofobiforskningen talar många om kulturrasism 

som den ledande formen av rasism. Kulturrasister uppfattar kulturer som fasta enheter som har 

olika värde och kan separeras.  Västerländsk kultur står högst på skalan och i botten står islam 

och muslimsk kultur. Det som är annorlunda och underlägset förknippas ofta till fixerande 

egenskaper som den enskilde individen besitter på grund av en så kallad folkmentalitet, en form 

av majoritetskultur eller religion. Kulturrasismen gör kultur eller en religion till egen ras. En del 

forskare menar numera att religion snarare är en kultur eller ras (Otterbeck & Bevelander 2006, s. 

10).  
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Ord som kulturrasism och den mer specifikt riktade till muslimer, islamofobi, är begrepp och ord 

som behövs för att kunna tala om den diskriminering och kränkningar som muslimer utsätts för. 

Vissa skeptiska anser att ordet är dåligt definierat och leder tankar till en rädsla för religionen 

islam, vilket stämmer till väldigt liten del. Islamofobi handlar snarare om diskriminering än om 

rädsla (Otterbeck & Bevelander 2006, s. 9). Islamfobi syftar alltså på diskriminering av muslimer 

och det anses väldigt svårt att urskilja vad i den som bottnar i en kritik mot muslimer som 

befolkning, mot muslimer som muslimska anhängare i teologisk beteckning och religion eller mot 

islam som religiöst och politiskt system, exempelvis en islamistisk stat. Muslimer uppfattas som 

något enhetligt, en grupp som är internt homogen och skarpt avgränsad vilket i sin tur leder till 

att det blir svårare att urskilja de okunniga från de islamofobiska rösterna (Otterbeck & 

Bevelander 2006, s. 10). I Sverige menar dock Otterbeck & Bevelander (2006, s. 9) att kampen 

mot islamofobi fått stort genomslag samt anses som något positivt och moraliskt korrekt 

eftersom det finns ett behov att skydda muslimer från all typ av kränkningar och diskriminering. 
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5. Analys  

I följande sidor analyseras resultaten från intervjuerna för att komma fram till studiens viktigaste 

slutsatser. Frågeställningarna knyts an med de svar som framkommit i intervjuerna. Upplever då 

flickorna med muslimsk bakgrund som första frågeställningen lydde att det finns behov i skolan 

kopplade till deras dagliga religionsutövande? I följande rader besvaras frågan genom att gå 

igenom de teman som de intervjuade skoleleverna lyfte fram utifrån det frågebatteri som styrde 

studien. Analysen relateras med frågor som tidigare forskning om skolan och islam identifierar 

som särskilt intressanta att analysera. Till exempel religiösa högtider, svårigheter att utöva sin 

religion offentligt, idrott och hälsa samt skolmaten. 

5.1. Om att visa öppet att man är muslim 

En allmän första iakttagelse är att de flesta tjejerna trivdes i skolan rent allmänt. Två av tjejerna i 

ena gruppen beskrev det med att svara: 

 

”skola som skola, asså de en skola jag lär mig… asså det är en helt normal skola. 

Inga problem med den faktiskt” och den andra sade ”samma här ja trivs, de en bra 

miljö. Har man bra vänner så blir de bra. Bra lärare också”. 

 

De menade då att det är en plats där dem lär sig samt att det är en bra miljö, med bidragande 

faktorer som bra vänner och bra lärare samt den upplevelsen att det var en ”invandrartät” skola 

och på så sätt fanns det mer förståelse för att de är muslimer. I den andra gruppen tjejer 

betonades de faktum att de har varandra som kompisar, det som underlättar trivseln. Men att de i 

överlag inte reflekterat så mycket över trivseln, vilket indikerar på att det inte är något som är 

dåligt enligt dem.  

 

Det som dock uppgavs av majoriteten av tjejerna är den omständigheten att det aktivt väljer att 

lämna vissa aspekter av deras tro ”hemma”. En tjej i den andra gruppen som intervjuades beskrev 

det som: 

 

 ”helt ärligt asså de finns det jag lämnar hemma, typ synpunkter och sånt och de 

här med att be, om jag inte hade haft # (namn som inte får skrivas) och # som 

hade bett med mig så hade jag nog inte, typ gått till skolan och inte bett.”  

 

Informationen uppfattades som att det finns exempelvis åsikter och kunskap om Islam som de 

inte vill dela med sig av till de som frågar för de muslimska tjejerna tycker att de ställs frågor av 

den kränkande sorten och inte tänker ”slösa tid på sådana konversationer”.  
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En mer tydlig symbol som valts att lämna ”hemma” var för två tjejer slöjan, de upplevde att 

människor reagerade på det och att ha den på skulle kunna leda till att de behandlas annorlunda. 

Anledningen de angav var att slöjan är kopplad till att vara muslim och kopplas således till 

förtryck. En av tjejerna uttryckte det som: 

 

”jag är muslim och jag bär inte sjal, vem vet då om jag är förtryck eller inte?”  

 

En annan av tjejerna menade istället att hon inte skulle kunna bära den med stolthet, kunna stå 

för den helt och hållet där av låter hon bli. En av tjejerna kontrade då med att förklara att hon 

skulle känna sig förtryckt om de bad henne ta av sig slöjan då hennes bärande av slöja är kopplad 

till frihet. Hon känner sig mer fri med slöja än vad hon någonsin skulle göra utan. Sex av tjejerna 

som intervjuades bar slöja och pratade väldigt varmt om deras beslut att ha det som daglig klädsel 

och symbol för islam. Det alla tjejerna dock var överens om var att de dagligen får ta itu med 

fördomar och blickar på grund av slöjan, i skolan så väl som utanför skolan. Likaså kommentarer 

från klasskamrater, främlingar så väl som bekanta. Det blev väldigt uppenbart att flickorna har en 

hel del erfarenheter av vad Otterbeck & Bevelander (2006, s. 9-10) beskriver som islamofobi. 

Flickorna beskriver omgivningen som att den generaliserar och lägger dem som muslimer i 

samma kategori på grund av deras religion. De tar ingen som helst hänsyn till flickorna som 

individer och till deras personliga erfarenheter, men att detta inte är något som de tänker tillåta 

påverka deras skolvardag i någon stor utsträckning. De finner mycket stöd i varandra och de 

fördomar som förekommer tycks de kunna handskas med och känna igen. 

5.1. Religiösa högtider 

Hur ”troende” alla tjejerna var är högst relevant för utkastet, eftersom det är viktigt för 

validiteten av studien. Denna studie skulle omfatta aktivt troende muslimer, det vill säga 

muslimska tjejer som exempelvis ber dagligen, avstår från att äta fläsk och diverse blodprodukter, 

fastar under fastemånaden (ramadan) och i överlag följer föreskrifter från koranen (Samuelsson 

1999, s. 7,8). Flickorna beskriver i intervjuerna en vardag hemma präglad av islam samt en 

uppväxt där de sedan tidig ålder fått undervisning om islam. Samuelsson & Brattlund (2000, s.91) 

menar på att föräldrar låter barnen göra detta för att skapa de bästa förutsättningarna i bevarandet 

av islam och dess utövande. Flickorna talar väldigt varmt och kunnigt om deras religion som i 

högsta grad är präglad av föräldrars och familjs inverkan men beskrivs som ett eget val att 

fortsätta med. 

 

I islam finns det den veckovisa högtidsdagen djumah (fredag) och tre årsvisa högtider, man firar 

exempelvis inte jul och påsk som de kristna gör. Eftersom Sverige är ett kristet land kan då detta 

påverka skolarbetet eftersom muslimska högtider infaller på andra dagar än kristna högtidsdagar 

(Otterbeck 2000, s.74).  
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Den första högtiden kallas eid al-adha som infaller samma månad i vilket islams femte pelare – 

vallfärden genomförs. Då brukar muslimerna be om en dag ledigt från skola och arbete.  

Under slutet av ramadan firas eid ul-fitr som är den andra årsvisa högtiden. Innebörden av orden 

betyder något som återvänder, upprepas (eid) samt något som bryter och sluter (fitr) 

fastemånaden, då brukar elever begära två dagars ledighet (Otterbeck, 2000 s.66). Det som firas 

är ej att fastan är över utan att Gud tillåtit dem delta i att slutföra fastemånaden. Denna dag är 

färgad av fest, firande och mat, därför är det förbjudet att fasta på eiddagen. Eftersom det inte 

anses som ett problem att svenska elever tar ledigt några dagar om året så ses inte heller dessa 

högtidsdagar heller som problematiska. Det är rektorn som beslutar om ledighet (Otterbeck 2000, 

s.66).  

 

I den första delen av intervjuerna så går vi in på just muslimska högtider. Det framkommer att 

alla flickorna firar eid, fastemånaden (ramadan) och allt vad den innebär. Det har genom 

skolgången alltid funnits ett behov av alla flickor att få ledigt i samband med eid, det handlar om 

två till tre dagars ledighet i samband med fastemånadens slut. I grundskolan visade det sig vara 

problematiskt och nästan hälften av tjejerna upplevde sig dåligt bemöta. De fick bland annat 

sjukanmäla sig för att kunna vara hemma och fira eid. De beskriver det som att de inte fått några 

invändningar från vare sig rektor och lärare när de ansökt om ledighet i samband med firandet av 

eid. En tjej uttryckte dock sitt missnöje med att deras muslimska högtider inte är lika beaktade 

och signifikanta som de svenska högtider och att skolan utgår från en kristen kalender. Hon 

tyckte det var orättvist att deras ledighet dras från de dagar som är tillgängliga för alla elever att ta 

ifrån, vilket i hennes fall var 10 dagar per år. Resterande elever får de svenska högtiderna ”på 

köpet”. Ett vidare argument var att Sverige är mångkulturellt samt består av många olika 

människor som borde accepteras och göras mer till normen. Otterbeck (2000, s. 66) beskriver 

liknande situationer i samband med religiösa muslimska högtider, de kan vara problematiska 

eftersom det kräver ledighet men att exempelvis firandet av eid i många skolor är en självklarhet 

eftersom resterande elever får ledigt för svenska högtider som jul och påsk. 

5.2. Skolmaten 

Frågan om skolmaten var återkommande bland alla tjejer samt att det uppstått diskussion med 

skolan om det,. Detta gällde särskilt första gruppen som intervjuades bestående av fyra tjejer. De 

resterande fem tjejerna var relativt nöjda med situationen gällande muslimskt alternativ till 

skolunchen och upplevde att det blev bra bemöta. Ingen av dem äter griskött och för samtliga var 

slakten även viktigt, det vill säga att det var halalkött. 
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En av grupperna som intervjuades bestående av fem tjejer, hade betydligt lättare att nöja sig med 

ett vegetariskt alternativt även om det hade blivit glada för ett alternativ med halalkött.  

Den andra gruppen uttryckte dock ett mer betonat behov av ett muslimskt alternativ och var mer 

mån om de islamska föreskrifterna. De kände sig inte alls bemötta av skolan gällande skolmaten 

och hade vid ett flertal gånger tagit upp detta missnöje med mentor, lärare, lunchpersonal och 

även rektor utan någon som helst gehör eller positiv respons. De var besvikna över att det inte 

hade skett någon form av förändring fast de upplevde att deras skola till stor del bestod av 

muslimer. De beklagade sig också för att mycket av deras egna pengar gick åt att köpa lunch som 

passar de själva. De kände sig ofta trötta och tyckte att detta påverkade dem i klassrummet och 

att deras koncentrationsförmåga försämrades. 

 

Skolmatfrågan kan kopplas till den andra av studiens tre frågeställningarna vilket är hur de behov 

som de muslimska flickorna tycks ha utifrån det religiösa utövandet påverkar den pedagogiska 

situationen? Den teoretiska ram jag rör mig inom är som tidigare nämnt baserad på den 

didaktiska triangeln (Lindström & Pennlert 2013) där själva inlärningssituationen är i fokus. Men 

även undervisningens villkor, det vill säga det som sker runt själva momentet likaså kan hamna i 

fokus. I detta fall kan skolmaten vara en av de aspekter på vilka undervisningens villkor brister, 

eftersom man då inte tar i akt elevens ork, önskemål eller kultur. Detta förbiseende kan i högsta 

grad påverka resultatet, att uppnå kursplanens mål och att tillfredsställa den didaktiska triangeln 

som metod. I detta fall är syftet att nå de internationella och kommunala kursplansmålen, det vill 

säga följa läroplanen lgr11.  

5.3. Om att be i skolan 

Ett annat utförande som är högst centralt för muslimer i deras aktiva religionsutövande är bönen. 

Bönen skall utföras fem gånger per dag. Första perioden för bön börjar vid gryning och slutar vid 

soluppgång, den andra börjar när solen passerat zenit, tredje börjar när ett föremåls skugga blivit 

lika lång som föremålet. Fjärde böneperioden påbörjas när solen gått ner och femte sker någon 

gång på natten (Otterbeck 2000, s. 67). Bönetidtabeller finns att få tag på hos muslimska 

organisationer och liknande verksamheter, likaså appar för nedladdning som håller koll på 

tiderna. 

Detta var ett viktigt tema bland de intervjuade flickorna. För dem var behovet att be under 

skoldagen i högsta grad kopplat till deras religionsutövande. Otterbeck (2000, s. 68) skriver 

utifrån sin erfarenhet av muslimska elever, att de flesta kan tänka sig be under rasterna men att 

det även finns de elever som bett läraren om tillstånd att lämna lektioner för att utföra bönen. 

Detta stämmer in på de erfarenheter som jag samlat in under intervjuerna. Majoriteten av tjejerna 

uttryckte att det blivit positivt bemöta gällande bönen. En tjej beskrev det som inte så självklart 

att be om inte de andra tjejerna skulle finnas som också deltar i intervjun. Det skulle tydligen inte 

kännas tryggt nog i deras skola eftersom det inte är så många muslimer.  
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De har anpassat bönestunderna så det sker under rasterna utan att det går emot de föreskrifter 

bönen medför. Till deras förfogande har de dessutom ett bönerum med rekvisita samt 

bönematta. Det upplevs att skolan på så sätt visar respekt för religionen vilket var positivt, 

speciellt för trivseln i skolan. Detta tyder på att en anpassning för religionsutövande är fullt 

möjligt, som i sin tur bidrar till att legitimera, inkludera islam som en accepterad religion.   

 

Den här höga graden av acceptans finns inte överallt. De resterande fyra tjejer som intervjuades 

gick i en annan skola och de kände sig inte lika tillfredställda gällande möjligheterna att be. Deras 

situation var annorlunda då schemat ej kunde kringgås enligt dem. Bönen faller in på lektionstid 

och på grund av detta har de varit tvungna att be om tillåtelse att lämna lektionen. De berättar att 

lärare sagt nej vilket inte varit acceptabelt då bönen enligt alla tjejerna hör ihop med deras 

välmående. En tjej vidare utvecklade detta genom att säga: 

 

”de ja inte förstår är att be tar två till tre minuter så… man missar ju inte en hel del, 

till exempel jag min kompis bordsgranne sitter o pratar då har det också tagit fem 

minuter av min tid… då är de bättre att jag går och ber, sen kommer tillbaka, asså, 

jag tycker personligen att när man ber… så känner man ändå ett lugn… så man 

kommer tillbaka, de är ju så man känner sig lugn man kan sitta ååh studera bättre”. 

 

Resterande deltagare höll med beskrivningen om hur bönestunden ingav ett lugn samt ökade 

koncentrationen. Det är för dem nödvändigt att be och att avvika från det kan lätt bli något 

negativt. Det skulle dessutom gå emot deras religion då bönen måste infalla under specifika 

tidsramar enligt samtliga tjejer. Det intrycket tjejerna ger är att skolan inte har tillräckligt arbetat 

med en normkritisk pedagogik, utgår från det kulturrasistiska antagandet. Det finns bara en giltig 

religiös identitet, islam blir underordnad, bönepraktiken får inget utrymme och dess legitimitet 

ifrågasätts (Otterbeck & Bevelander, 2006). Alla flickorna i den andra gruppen som intervjuades 

beskrev även liknande situationer. Det blir friktion mellan lärarna som säger nej (i detta fall 

uppfattade jag att de har haft erfarenhet av samma lärare som sagt nej) och eleverna som får ett 

nej då det framgick i intervjuerna att de inte gett något tillfredställande svar. Svaret de fick var 

”du borde gjort de under rasten” vilket tjejerna förklarade hör ihop med brist på kunskap, ”de 

borde veta bättre, ta reda på mer om olika religioner” sa en tjej i första gruppen. En annan flicka i 

samma grupp instämde: 

 

 ”Ja tror inte dom vet mycket om, asså ja tycker läraren ska ha mer kunskap om 

vissa religioner, islam, dom har vissa bönetider, grejen är kunskap… bönen 

kommer asså in i olika bönetider”.  
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Detta resultera dock i att de ändå behövt lämnat klassrummet för att be utan tillåtelse. Läraren 

har i dessa fall inte märkt det. Diskussionen och situationen har avslutats efter att läraren gett 

argumentet att bönen borde tagits vid rasten och de muslimska flickorna har smitit ut ändå. 

Otterbeck (2000, s.68) menar på att det är ovanligt att få tillåtelse för att be under en pågående 

lektion, men att skolan dock skulle gynnas på att bygga schemat runt bönen om elevgruppen till 

stor del består av muslimer. Författarens påpekande är i högsta grad centralt och tyder på att det 

här normkritiska arbetet och religionsinkluderande arbetet, borde genomsyra hela verksamheten. 

Det finns inga garantier bara för att skolan är etniskt blandad, att det ska vara mer religions 

inkluderande. En diskriminerande behandling av islam finns överallt. Tjejerna i den sistnämnda 

situationen beskriver skolan som ”invandrartät” där majoriteten av eleverna är muslimer. De har 

trots detta inte ett bönerum till sitt förfogande.  

 

Otterbeck (2000) tycker att det ligger i skolans intresse att veta när muslimer ber. Det har 

framkommit att alla muslimska tjejerna uttryckte ett behov av ledighet i samband med muslimska 

högtider samt att dessa behov inte bemöts till deras tillfredställelse. I Sverige varierar dock 

bönetiderna markant på grund av Sveriges ljusa sommar och de mörka vintrarna. Ska man be 

efter rekommendationerna så kan detta då betyda att tre böner infaller exempelvis inom 

skoldagens tidsram i januari, medan det bara infaller en bön under skoldagen i juni (Otterbeck 

2000, s. 67). Att be tar inte lång tid att utföra, ca fem minuter. Till sin hjälp ska de ha en 

bönematta och utrymme att ha lägga bönemattan på. De flesta kan tänka sig att be under rasterna 

medan andra bett lärarna om tillåtelse att lämna lektionen för att utföra bönen. Det skiljer sig 

mellan skolor vad som tillåts och vad som anses vara rimligt, det kan dock vara till en fördel att 

bygga schemat runt bönen om möjligt ifall klasserna till stor del består av muslimer (Otterbeck 

2000 s. 68). En sådan enkel anpassning för muslimska elever skulle utmana de kulturrasistiska 

föreställningar som dominerar om islam. 

5.4. Idrott & hälsa 

Går man närmare in på lektionerna i skolan så finns det vissa ämnen och situationer som kan 

komma att bli utmanande för en muslimsk tjej som exempelvis skolämnet Idrott & hälsa. Det kan 

mer specifikt handla om simning och duschningen efter, likaså att dansa i par det vill säga par 

kille och tjej. Vad är det då som kan komplicera situationen? Det handlar dels om klädseln. Den 

muslimska kvinnan bör följa de normerande texterna i koranen där det står om hur man klär sig. 

Det vanligaste texterna man hänvisar till kan man hitta i koranverserna 24:31 samt 33:59 

(Otterbeck 2000 s. 56). Den muslimska kvinnan föreskrivs att täcka sina kvinnliga preferenser, 

håret och kroppen från axlar till fötterna, tona ner sin skönhet och former genom att undvika 

smycken samt åtsittande kläder (ibid). En muslimsk elev som är tjej kan oftast kännas igen i ett 

klassrum genom hennes klädsel men så länge hennes ansikte inte är täckt är all typ av 

kommunikation fotfarande möjlig.  
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Slöjan kan exempelvis uppfattas som en symbol av respekt för sin religion, Gud och 

Muhammads fruar. Då normen i Sverige inte är att täcka hela ansiktet är detta en av de svåraste 

praxis för de muslimska tjejerna, att få acceptans för. Läraren kan oavsett detta fortfarande 

uppleva de muslimska flickornas klädsel som negativt, då bilden av dräkten målats upp som en 

form av kvinnoförtryck av media samt vissa läroböcker (Otterbeck 2000 s. 57). Det verkar som 

att den enda tolkningsram från majoritetssamhället för detta klädesbruk, är att det handlar om 

kvinnoförtryck och patriarkat. Ingen av tjejerna bar heltäckande slöja, trots detta upplevde dem 

de övrigas blickar och kommentarer som utstöttande och exotiserande.  

 

I ämnet Idrott & hälsa som var det sista vi diskuterade kopplat till ett specifikt stoff, så hade den 

andra gruppen jag intervjuade inget avvikande att berätta eller något vidare positivt heller för den 

delen. Moment som enligt Otterbeck (2000, s.56) kan komma att bli problematiska, exempelvis 

simning hade det ej behövt genomgå än och var inte heller oroliga över den faktorn. Den första 

gruppen på fyra tjejer uttryckte dock alla ett behov att slippa simning med klassen, vilket även 

svarar på den sistnämnda frågan i frågeställningen om det finns några behov som nämns mer än 

andra? Simningen är ett sådant ämne och hade fått ett tillfredställande bemötande av skolan 

utifrån tjejernas upplevelser. En deltagare sade: 

 

 ” om vi ska prata om bada eller aaa… personligen så tar jag inte på mig en bikini 

och badar… jag gör inte det ute eller i en simhall så man frågar läraren om de finns 

andra möjligheter att göra den och hittills har de varit ok” 

 

En annan av det fyra muslimska tjejerna svarade: 

 

 ” jag fick hämta intyg från # (badets namn) och lämna… det va ok”. 

 

Likaså här skulle en enkel anpassning kunna medföra en mer inkluderande pedagogik och en 

normutmanande praxis. Könsuppdelade grupper, eller särskilda examinerande grupp indelningar 

för muslimska tjejer skulle kunna få en antidiskrimineringseffekt.  

 

Även i samband med pardans hade två av de fyra tjejerna i fråga uttryckt ett behov att slippa 

dansa med killar då det går mot islams normer. Otterbeck (2000, s.57) beskriver även detta med 

anständighet och samvaro samt att det förekommer i högsta grad i de heliga källskrifterna. Detta 

är dock enligt Otterbeck en tolkningsfråga. Det bör tas i akt att det finns en skillnad mellan 

verbaliserad norm och faktiskt norm enligt honom. Detta löstes således med att de tjejerna som 

frågade, istället fick dansa med varandra och kunde även där betygsättas enligt kunskapskraven, 

och enligt tjejerna var läraren högst bemötande samt föreslog själv lösningen. En sådan flexibel 

praxis skulle även kunna utmana könsnormer. 
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5.5. Religionskunskap 

Ett annat ämne som kom att ha betydelse för studien var frågan om religionsundervisning, under 

vilken oönskade vinklingar av islam som religion kan ske, i exempelvis läroböckerna. Som lärare 

ska man vara försiktig vad gäller texter om islam samt vara så pass kunnig att kunna kritiskt 

granska källa och innehåll i texten (Otterbeck 2000 s. 61). När det gäller böcker skrivna av 

muslimer ska man även där vara medveten om vilka som skrev dem, vilka argument och 

perspektiv som tas gällande islam (ibid). Det finns de aktivt troende muslimer i Sverige som 

tycker att religion om möjligt enbart bör ges av en muslimsk lärare. Detta sker dock nästan aldrig, 

men åtminstone bör de lärare som undervisar i religion vara neutralt inställda till islam 

(Samuelsson 1999 s. 105). Förr kunde muslimska föräldrar motsätta sig religionsundervisningen i 

grundskolan och få sina barn befriade från det. Detta för att misstanke från föräldrar fanns om 

att skolan försökte påverka barnen att lämna sin religion och trycka på andra religioner som 

exempelvis judendom och kristendom. 1996 togs dock rätten bort till befrielse av 

religionsundervisning och istället argumenterade man för att religiösa elever gynnade 

religionsundervisningen med sina olika perspektiv (Otterbeck 2000 s. 61). Lärarna bör enligt 

Otterbeck (2000, s. 61) vara försiktiga när det gäller uppkomsten av oönskade vinklingar av islam 

i undervisningen i överlag. Det verkade de intervjuade tjejernas lärare vara. 

 

I undervisningen och skoltid är tjejernas upplevelse att lärarna i samtliga skolor har god kunskap 

om islam som en tjej beskrev det: 

 

” ja har också en religionslärare som är så där liksom han har rest väldigt mycket 

och varit i Palestina liksom… så han vet väldigt mycket ååå… när vi gör uppgifter 

som rör islam så ber han oss alltid va källkritiska liksom bra feedback på allt, asså… 

de ju liksom viktigt för mig att de framstår rätt, Islam asså för ibland har 

klasskompisarna så skev bild men inte han åå de känns fet skönt han gör de roligt 

att skriva om saker”.  

 

Ett undantag var dock reaktioner och attityder från klasskamrater och andra elever vilket de 

förknippar med brist på kunskap och dåliga kunskapskällor. De andra tjejerna beskrev liknande 

samt positiva situationer om hur lärare sagt till elever som påtalat rasistiska och osanna 

uttalanden.  
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En av de tjejerna jag intervjuade i andra gruppen beskrev även tid som tillägnats i skolan till följd 

av terrorattacker som hänt i världen, i syfte att utbilda och motverka bilden av att muslimer är 

terrorister och beskrev det som följande: 

 

”aaa nu i min skola… åå de va efter alla terrordåd o grejer som alla tror de muslimer 

som gör de… så dom tyckte de va väldigt aktuellt åå då fick vi nån timme eller så där 

då vi tittade på filmer och diskuterade så där…i klasser… de förklarade skillnader o 

så där”.  

 

Det här arbetssättet som genomsyrar skolan underlättar och främjar, en demokratisk syn på 

rätten att utöva olika religioner och utmanar där med en kulturrasism baserad på religion 

(Otterbeck & Bevelander, 2006). 

Alla tjejerna uppfattades uppleva trygghet i religionsundervisningen och inga befintliga 

otillfredsställda behov kopplades till det dagliga religionsutövandet. Eleverna uttalade att de 

kände trygghet med läraren i sin kunskap om ämnet, vilket som nämnts tidigare är en 

förutsättning för en god undervisning enligt den didaktiska triangeln och min teoretiska 

utgångspunkt.  

5.6. Sex och samlevnadsundervisning 

Kopplat till religionsundervisning visade sig nästa samtalsämne sex och samlevnad vara. Analysen 

i detta avseende är en inblick på de specifika kunskapsämnena som kunde och kan komma att bli 

ett problem i det dagliga muslimska religionsutövandet för dessa tjejer. Sex och samlevnad är inte 

ett ämne i sig, utan genomsyrar olika ämnen som Religion och samhällskunskap. I 

frågeställningen om de muslimska tjejerna upplevt ha behov relaterat till deras dagliga 

religionsutövande, just gällande sex och samlevnad uppfattades bara två av de nio tjejerna ha det. 

Dessa behov hade dock bemöts på ett optimalt sätt, det gällde i båda fallen en situation rörande 

en kondom samt hur man trär ut den på det manliga könsorganet. I detta fall representerades det 

manliga könet av en gurka. Båda tjejerna hade genomfört momentet men bett om att få göra det 

avsides i enskilt klassrum då det kändes som lite stötande att göra det framför killar vilket enligt 

dem går mot religionen. Otterbeck (2000, s.63) beskriver just detta som ett argument muslimer 

kan använda mot sex och samlevnadsundervisning, hur innehållet kan uppfattas stötande på 

grund av känsliga moment och könsblandade klasser. En av de två tjejerna sade: 

 

 ”det är något helt naturligt, sex asså. Jag pratar om de med mina kompisar ändå 

hela tiden, men jag vill inte göra sånt framför killar… de är respektlöst mot mig och 

mot min religion och läraren gav mig samma betyg som alla andra och fattade helt 

va ja menade”.  
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Behovet som fanns utifrån det dagliga utövandet av Islam bemöttes alltså av läraren och kunde 

på så sätt utföras samt bedömas enligt normen ändå. Eftersom undervisningen är ett möte mellan 

läraren och eleven kring ett innehåll, är det av vikt att ha en förståelse av de erfarenheter och 

åsikter om undervisningen som eleven har. I detta fall elevens attityd, önskemål, religion mm. 

Detta för att på ett optimalt sätt kunna uppnå det kunskapsmålen som existerar (Lindström & 

Pennlert 2013 s.26,27). Det argument som enligt Otterbeck (2000, s.63) muslimer kan använda 

mot sex och samlevnadsundervisning är att den kunskapen ändå visar sig i sinom tid samt att det 

skulle uppmana elever till sexuella relationer innan de anses mogna nog. Undervisningen kan 

uppfattas som stötande då det innehåller könsblandade klasser, filmer, bilder, i överlag 

multimodala metoder samt införs i sådan ung ålder (ibid). Det kan förekomma moment i 

undervisningen som de som nämndes av tjejerna som kan vara känsliga ämnen att diskutera. Det 

ska dock stå en hel del information om sex och samlevnad i Hadith-skrifterna och koranen, dock 

inte oftast rakt på sak eller direkt formulerat. Texterna handlar om frågor som hur man gör barn 

och hur man behandlar varandra i äktenskap, eller om sexualetik, preventivteknik och abort 

(Otterbeck, 2000 s.62). Samuelsson (1999, s 106) menar att muslimer ser sexualundervisning som 

något som inte ligger inom skolans ramar utan borde skötas hemma. Åsikter och värderingarna 

som är kopplade till sex och samlevnad kan muslimerna uppfatta som att de skiljer sig markant 

från deras egna, det vill säga att svensk samlevnadsstil inte alls överensstämmer med de 

värderingar som islam står för (Samuelsson 1999 s. 106). Uppgifter och diskussioner förekommer 

i skolan om exempelvis jämställdhet och genus. Uppfattningar om hur man och kvinna skall 

relatera till varandra är något som skiljer sig åt inte bara i islam, utan i högsta grad fast i skiftande 

inom olika samhällsformer och kulturer (Samuelsson, 1999 s.101). I många länder har dock 

kvinnan generellt en socialt lägre status än män och detta upprätthålls genom att hänvisa till de 

heliga skrifterna haditherna samt koranen i syfte att bibehålla en patriarkalisk struktur (Otterbeck 

2000 s. 68).  

 

Sammanfattningsvis och med hänvisning till studiens tredje och sista frågeställning om det fanns 

vissa behov eller diskussioner som var återkommande, det vill säga vanligare än andra, som 

framgått tidigare så var först och främst frågan om skolmaten. På andra plats kom högtiderna och 

sist den om de villkor som rådde för att kunna be i skolan. Dessa aspekter har jag berört i 

analysen. En fråga som jag dock inte hade med mig som empirisk men snarare som teoretisk 

fråga men som kom upp i samtalet var attityderna från omgivningen och känslan av att bli 

bemött av islamofobiska reaktioner från skolkamrater. Detta är klart en fråga som forskningen 

bör ägna större uppmärksamhet då det bidrar till att skapa otrygga miljöer för muslimska elever. 
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6. Avslutning 

 

För att få fram syftet med den här studien har jag utgått från intervjuer. Dessa gjordes i grupp 

med nio individer, vid två olika tillfällen. Analysen utgick därefter utifrån de intervjuades egna 

upplevelser och erfarenheter. Intervjuerna transkriberades och bestod efter det av 14 respektive 

12 sidor av råmaterial. Det slutliga steget var att sammanställa, analysera och kategorisera empirin 

i teman för att få svar på studiens frågeställning. 

 

Jag kan avslutningsvis konstatera att det tjejer med muslimsk bakgrund som kom att utgöra 

empirin för min studie har påvisat att det finns behov i skolan med hänsyn till deras dagliga 

religionsutövande. I de behoven som upplevdes finnas är slutsatsen utifrån deras erfarenheter att 

inte alla anspråken bemöttes tillfredställande. I vissa fall har detta faktum i högsta grad enligt min 

analys påverkat och kan komma att påverka deras skolvardag samt pedagogiska situation på ett 

negativt sätt enligt den didaktiska triangeln, pyramiden som teoretiska ram. Exempel på dessa 

behov är faktorer kopplade till skolmaten. Efter grundskolan finns det alltså ingen skyldighet att 

erbjuda skolmat eller specialkost på grund av etiska, religiösa skäl men om man driver en skola 

som verksamhet finns det fortfarande lagar som måste följas. En av dem går ut på att 

verksamheten inte skall orsaka missförhållanden på människors hälsa eller orsaka skador på 

miljön (2 kap 3§, miljöbalken). Forskning har visat negativa effekter på elever som studerar med 

tomma magar därför följer man livsmedelsverkets rekommendationer i svenska skolor som då 

menar att skolmåltiderna har en vital betydelse och påverkan på elevernas hälsa, trivsel samt den 

pedagogiska situationen. En tillfredsställande skolunch ger optimala förutsättningar för att 

fokusera på skolarbete. Det har visat sig att mätta och nöjda elever även bidrar till en gladare och 

lugnare stämning under och mellan lektionerna(http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa-

-miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola/). 

 

Ett annat exempel där bemötandet på lika villkor kunde ha satts på prov var simningen som en 

del i ämnet Idrott & hälsa. Detta bemöts dock tillfredställande och det är av vikt att betona, hur 

många behov som utifrån det dagliga religionsutövandet faktiskt bemötts på ett positivt samt 

tillfredställande sätt. Vilket i högsta grad existerar enligt dem muslimska tjejernas och deras 

upplevelser. 

 

Sist men inte minst verkar det största problemet vara de attityder som flickorna mötte från 

omgivningen, främst från skolkamrater och som kan vara tecken på islamofobiska reaktioner. 

Detta är ett allvarligt problem då det är viktigt för alla elever, muslim eller inte att få känna sig 

välkomna i en skola för alla. Det är en verklig tillgång till lika villkor på alla plan som skapar 

förutsättningar för ett mångkulturellt samhälle. Detta är inte konstigare än att det som står skrivet 

i svensk lagstiftning: 

http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola/
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/maltider-i-vard-skola-och-omsorg/skola/
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”Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv 

bör främjas” (Lag 1976:871, Svanberg & Westerlund 1999). 

 

Det måste bli norm att det finns olikheter och olika behov. Vi ska vidare enligt skolverket och 

Lgr11 kunna samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i kultur, språk 

och religion. Jag hoppas att med denna uppsats ha bidragit med nödvändig kunskap till en sådan 

utveckling. 
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8. Bilagor 

8.1  Intervjuguide 

 

Intervjuguide elever 

 

Tema 1: Bakgrund 

Namn, ålder och ursprung, religion, religionsutövandet. 

 

Tema 2: Skolan 

Allmän uppfattning om trivseln. Pedagogernas bemötande. 

Ledighet, muslimska högtider och bön. Skolmaten.  

 

Tema 3: Pedagogiska situationen 

Specifika ämnen. 

Idrott och hälsa, Religion, sex och samlevnadsundervisning.  

Situationer som uppstått. Positiva? Negativa? Bemötandet inom situationen. 

 

8.2. Intervjufrågor till eleverna 

 

Namn och ålder? 

 

Är du/ni födda i Sverige?  

 

Hur kommer det sig att du är muslim? 

 

Hur visar/praktiserar ni er tro hemma och i vardagen?  

 

Tar ni med er det ni visar/praktiserar av religionen till skolan eller är det något ni lämnar hemma?  

 

i så fall vilka delar av det?  

 

Om det är något som utelämnas, följdfråga varför?  

 

Hur trivs ni i skolan?  
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Vi pratade tidigare om hur ni praktiserar er religion. Hur firar ni er religion(högtider)? 

 

Ger skolan ledigt för detta? (Hur känns det?) 

 

Skolmaten då, vad äter ni inte? Är ni nöjda med det skolmaten erbjuder för de som inte äter t ex 

gris?  

 

Favoritämne i skolan? varför?  

 

Har du upplevt det faktum att du är muslim har påverkat dig i undervisningen… 

 

Idrott och hälsa? 

 

Religion? 

 

Sex och samlevnad? 

I så fall hur upplever ni lektionerna i det ämnet?  

 

Om det framkommer missnöje, eller positiva svar, vad gjorde läraren i situationen? 

 

Löste det sig? 

 

Har du någon favoritlärare och varför? 

 

[Följd frågor på ovanstående, om svaren är positiva respektive negativa, varför det ser ut så? 

Upprepande beteende från skolan och ledning, samt liknande upplevelser det vill säga fler av 

tjejerna som tycker likadant och upplever liknande situationer.] 

Finns det något mer som ni kom att tänka på i efterhand? 

 


